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ANOTĀCIJA 

 

Mākslīgā intelekta un informācijas tehnoloģiju straujā attīstība arvien paplašina 

intelektuālu sistēmu pielietojuma sfēru. Mākslīgā intelekta tehnoloģijas ļauj risināt aizvien 

sarežģītākas problēmas. Tādēļ arvien aktuālāks kļūst jautājums par autonomu intelektuālu 

sistēmu izstrādi, kuras spēj patstāvīgi izzināt vidi, pieņemt lēmumus un veikt darbības, kas 

ved uz mērķi. Pieaugot intelektuālas sistēmas vides sarežģītībai, ir jāpaplašina sistēmas 

funkcionalitāte, lai garantētu sistēmas efektīvu darbu. Darbā ir aprakstīti pētījumu rezultāti par 

sarežģītu vižu īpašībām un tām atbilstošas autonomas intelektuālas sistēmas funkcionalitātes 

realizēšanu, izmantojot hibrīdu intelektuālu sistēmu izstrādes koncepciju, kas ļauj apvienot 

vairākas mākslīgā intelekta metodes vienotā sistēmā. Darbs sastāv no ievada, 6 nodaļām un 

secinājumiem. Darbā ir 36 tabulas un 50 attēli. Bibliogrāfiskais saraksts satur 80 nosaukumus.  

Ievadā ir pamatota veikto pētījumu aktualitāte un dots mākslīgā intelekta metožu 

iedalījums grupās, kā arī identificēta darbā pētāmā problēma – autonomas intelektuālas 

sistēmas struktūra un funkcionalitāte, kas nodrošina tās efektīvu darbību sarežģītās vidēs..  

Pirmajā nodaļā ir definēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī sniegts pētījumu un to 

galveno rezultātu raksturojums. Ir dotas autonomas intelektuālas sistēmas un sarežģītas vides 

definīcijas un īpašību analīze. Balstoties uz analīzes rezultātiem, nodaļā izvirzītas prasības 

pret sistēmas funkcionalitāti. 

Otrajā nodaļā aprakstītas deduktīvās, induktīvās un gadījumos sakņotas spriešanas, 

mākslīgo neironu tīklu, asociatīvās spriešanas un evolūcijas teorijā sakņotas mākslīgā 

intelekta metodes, kā arī analizēta to īpašību atbilstība izvirzītajām prasībām pret sistēmu. 

Nodaļas nobeigumā dots analīzes rezultātu kopsavilkums, kas pamato hibrīdas sistēmas 

izstrādes nepieciešamību. 

Trešajā nodaļā definēta hibrīda intelektuāla sistēma, kā arī veikta šādu sistēmu struktūru 

analīze. Analīzes rezultātā ir izvēlēta vispiemērotākā struktūra autonomas intelektuālas 

sistēmas darbībai sarežģītās vidēs. 

Ceturtajā nodaļā aprakstīts izstrādātais autonomas intelektuālas sistēmas kodols, tā 

īpašības un funkcionalitāte.  

Piektajā nodaļā aprakstītas programmatūras un robotizētas sistēmas realizācijas, kā arī 

dots tajās izmantoto algoritmu un atmiņas struktūru apraksts.  

Sestajā nodaļā aprakstīti ar robotizētu sistēmu veiktie eksperimenti, kas demonstrē pilnu 

sistēmas funkcionalitāti. Eksperimentu rezultāti pierāda, ka izstrādātā struktūra nodrošina 
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nepieciešamo funkcionalitāte sistēmas efektīvai darbībai sarežģītās vidēs, kā arī uzskatāmi 

demonstrē katras struktūrā ietvertās spriešanas tehnikas ietekmi uz tās efektivitāti. 

Secinājumu nodaļa ietver secinājumus, kas pamatoti ar eksperimentu rezultātiem, kā arī 

definē turpmāko pētījumu virzienus. Nodaļā ietverta izstrādātās struktūras praktiskā 

pielietojuma analīze robotu vadības un diagnostikas uzdevumos. Darba rezultāti aprobēti 

piecās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicēti divos recenzējamos izdevumos 

(kopējais publikāciju skats 7). 
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ANNOTATION 

 

The rapid development of artificial intelligence and information technologies allows to 

widen the application domain of the intelligent systems. Due to this fact, the issue of the 

development of autonomous intelligent systems that are able to explore their environment, to 

make decisions that lead to the goal, and to act without assistance, is becoming more and 

more urgent nowadays. If a complexity of the environment is growing then the system’s 

functionality also has to be extended in order to guarantee its effectiveness. The doctoral 

thesis describes research results related with properties of sophisticated environments and the 

appropriate functionality of an autonomous intelligent system that is implemented using 

hybrid structure which integrates several methods of artificial intelligence. The document 

contains 36 tables and 50 graphics. Bibliography includes 80 references. The doctoral thesis is 

structured as follows. The introduction includes motivation and urgency, definition of the 

goals and tasks of the research as well as their results. 

The first chapter deals with the definition of complex system and environment, and 

analysis of their features. The requirements of autonomous system functionality are defined 

based on the analysis results. 

The second chapter discusses inductive, deductive, case-based reasoning, artificial neural 

networks, associative reasoning and evolutionary computing methods of the artificial 

intelligence and their consistency with the defined functionality requirements. The chapter’s 

concluding part outlines motivation of necessity to develop a hybrid intelligent system. 

The third chapter gives definition of the hybrid intelligent systems and presents analysis 

of the possible structures for such a system. The selected hybrid structure is based on the 

analysis results. 

The fourth chapter deals with the developed kernel of the intelligent system, its features 

and functionality. 

The fifth chapter describes two implementations of the developed structure and gives 

detailed descriptions of the used algorithms and memory structure. 

The sixth chapter describes experiments and their results. The last chapter outlines the 

most important conclusions that are founded on the experimental results, and defines 

directions of the future research as well. The chapter includes analysis of the application of 

the implemented structure in the diagnosis and robot control fields. The major findings have 

been presented in 5 international scientific conferences and published in 2 internationally 

referred editions (the total number of publications - 7). 
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Ievads 

 

Mākslīgais intelekts ir salīdzinoši jauna modernās zinātnes nozare, kuras galvenie 

pētāmie objekti ir problēmu risināšana un zināšanu atspoguļošana. Gan lēmumu pieņemšanas 

jomā, gan zināšanu atspoguļošanas jomā pēdējo desmitgažu laikā ir radītas daudz dažādas 

tehnoloģijas, metodes un pieejas, kas ļauj risināt noteiktu klašu problēmas ar lielākām, vai 

mazākām sekmēm. Mākslīgā intelekta metodes tiek pielietotas praktiski visās 

tautsaimniecības nozarēs, bet īpaši intensīvi medicīnā, militārajā sfērā, ražošanā, biznesā, u.c. 

Sistēmas ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju pielietojumu no gada uz gadu kļūst aizvien 

sarežģītākas, dodot iespēju risināt arvien plašāku problēmu loku. 

Darba kontekstā intelektuālās sistēmas ir iedalāmas divās klasēs – autonomās un 

neautonomās intelektuālās sistēmas. Autonomas sistēmas pretstatā neautonomām sistēmām 

spēj darboties, izmantojot savu pieredzi, bez cilvēka iejaukšanās, vai palīdzības [1]. 

Autonomu intelektuālu sistēmu izveide ir saistīta ar plašu problēmu loku gan no lēmumu 

pieņemšanas viedokļa, gan arī no zināšanu ieguves un atspoguļošanas viedokļa, jo 

autonomām sistēmām ir patstāvīgi jāiegūst, jāorganizē zināšanas, kā arī patstāvīgi jāpieņem 

lēmumi. Tādejādi ir neizbēgamas situācijas, kurās lēmums jāpieņem, balstoties uz 

nepietiekamām zināšanām un ierobežotu informāciju par ārējo vidi [1]. No zināšanu 

atspoguļošanas viedokļa autonomu sistēmu īpatnība ir tā, ka zināšanu vienību savstarpējā 

saistīšana notiek patstāvīgi – automātiski, bez cilvēka (eksperta) dalības šajā procesā. 

Tādejādi autonomu intelektuālu sistēmu izstrāde parasti ir ievērojami sarežģītāka nekā tādu 

sistēmu izstrāde, kuras nav autonomas, vai kuru autonomija ir ļoti ierobežota.  

Uzdevums kļūst vēl sarežģītāks, ja autonoma intelektuāla sistēma tiek izstrādāta darbam 

sarežģītās vidēs, kas raksturojamas ar lielu mainību (dinamiku), vāju prognozējamību, lielu 

skaitu elementu, daudzveidīgām saitēm starp elementiem, utt.. [1, 2, 3, 4]. Tas nozīmē, ka 

lēmumu pieņemšanas process, kā arī zināšanu atspoguļošanas shēma kļūst sarežģītāka kā no 

strukturālā, tā arī no vadības viedokļa.  

Lai arī mākslīgajā intelektā ir radītas dažādas tehnikas un metodes, tās var iedalīt divās 

galvenajās grupās – simbolu apstrādes tehnikas (angļu val. Symbolic) un ciparu apstrādes 

tehnikas (angļu val. Subsymbolic vai Emergent). Simbolu apstrādes tehnikas parasti ir ar 

centralizētu vadību un darbojas ar stingri definētiem simboliem. Kā piemēru var minēt 

ekspertu sistēmas [5, 6]. Ciparu apstrādes tehnikas ir balstītas uz decentralizētu struktūru, 

kuras elementi ir cieši saistīti savā starpā. Kā vienas, tā otras grupas tehnikām ir savas 
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priekšrocības un trūkumi, taču, lai izveidotu vispārīgi intelektuālas (angļu val. Generally 

intelligent) sistēmas, parasti priekšroka tiek dota simbolu apstrādes tehnikām [5]. Pateicoties 

simbolu pielietojumam, šīs tehnikas spēj darboties ar dažādas detalizācijas pakāpes 

zināšanām, kā arī cilvēks salīdzinoši vienkārši interpretē apstrādājamās zināšanas. Tādēļ 

darbā galvenā uzmanība tiek pievērsta simbolu apstrādes jeb uz zināšanām balstītām 

sistēmām. Tas nozīmē, ka darba ietvaros ir aplūkota tikai tā daļa no mākslīgā intelekta 

spriešanas tehnikām, kuras dod iespēju apstrādāt cilvēkam salīdzinoši vienkārši saprotamu 

informāciju. Tas paplašina izstrādājamās sistēmas pielietojumu, taču uzliek noteiktus 

ierobežojumus galvenokārt zināšanu atspoguļošanai, kurai jānodrošina iespēja cilvēkam 

interpretēt sistēmā izmantotās zināšanas. Lai izstrādātu autonomu intelektuālu sistēmu (kā arī 

jebkuru citu informācijas vai tehnisku sistēmu), ir nepieciešams noteikt sistēmas īpašības, 

balstoties uz vides īpatnībām, kurā tā darbosies [7, 8]. Pieaugot vides sarežģītībai, pieaug 

prasības pret sistēmas funkcionalitāti, kuras realizācija ar kādas konkrētas metodes palīdzību 

ir apgrūtināta.  

Tēmas aktualitāte 

Pašlaik mākslīgajā intelektā viens no perspektīvākajiem virzieniem, kas pēdējo gadu 

laikā ir guvis ļoti strauju attīstību, ir “hibrīdas intelektuālas sistēmas”. Šī virziena pamatā ir 

vairāku mākslīgā intelekta tehnoloģiju (pieeju, metožu) apvienošana vienā [9, 10]. Tas ļauj 

novērst katras atsevišķās metodes vai tehnoloģijas trūkumus, kompensējot tos ar citas 

metodes priekšrocībām, kā arī piešķirt izveidotajai sistēmai jaunas funkcionālas iespējas [9, 

10]. Sevišķi aktuāls ir jautājums par dažādu spriešanas un adaptēšanās mehānismu 

kombinēšanu, paaugstinot intelektuālas sistēmas spriešanas un adaptēšanās spējas [11, 12].  
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1. DARBA MĒRĶIS, UZDEVUMI UN STRUKTŪRA 

 

1.1 Darba mērķis, uzdevumi un zinātniskais jauninājums 

 

1.1.1 Darba mērķis 

 

Darba mērķis ir izveidot autonomas intelektuālas sistēmas struktūru, to praktiski realizēt 

un veikt tās darbības eksperimentālu pārbaudi un novērtējumu sarežģītās vidēs, lai 

nodrošinātu pilnīgu atbilstību prasībām pret šādu sistēmu (skat. nodaļu „Autonomas 

intelektuālas sistēmas galvenās īpašības”). Darbā aplūkotās galvenās mākslīgā intelekta 

tehnikas nenodrošina atbilstību izvirzītajām prasībām. Tādēļ izstrādājamajai struktūrai, 

pamatojoties uz aplūkoto mākslīgā intelekta tehniku atbilstības izvirzītajām prasībām 

kopsavilkumu un tajā dotajiem paskaidrojumiem (skat. nodaļu „Kopsavilkums par 

galvenajām tehnikām”), ir jāapvieno induktīvas, deduktīvas, gadījumos sakņotas un 

asociatīvas spriešanas tehnikas, tādejādi veidojot hibrīdu intelektuālu sistēmu (sīkāk skat. 

nodaļu „Hibrīdas intelektuālas sistēmas”) un nodrošinot atbilstību minētajām prasībām. 

Balstoties uz iespējamo hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūru īpašību analīzi, ir jāizvēlas 

vispiemērotākā struktūra, un tā praktiski jārealizē. Ir jāveic praktiski eksperimenti, lai pētītu 

un novērtētu izvēlētās struktūras un tai atbilstošo tehniku darbības efektivitāti un īpatnības, kā 

arī iespējamo praktisko pielietojumu. 

 

1.1.2 Darba uzdevumi 

 

Darba izstrādes procesā jāveic šādi uzdevumi: 

- Jāizanalizē sarežģītu vižu uzbūves un uzvedības īpatnības, lai noteiktu un novērtētu 

autonomas intelektuālas sistēmas īpašības veiksmīgai darbībai šādās vidēs (skat. 

nodaļu „Autonomas intelektuālas sistēmas darbības vide”); 

- Jāsniedz autonomas intelektuālas sistēmas vispārīgu īpašību raksturojums, kuru 

realizācija nepieciešama veiksmīgas un efektīvas autonomas intelektuālas sistēmas 

darbībai sarežģītās vidēs (skat. nodaļu „Autonomas intelektuālas sistēmas galvenās 

īpašības”); 
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- Jāveic galveno uz zināšanām balstītu tehnoloģiju apskats, lai novērtētu iespējas 

izmantot jau esošus risinājumus autonomas intelektuālas sistēmas darbībai sarežģītās 

vidēs (skat. nodaļu „Esošās situācijas analīze”); 

- Jāveic autonomas intelektuālas sistēmas kodola struktūras izstrāde, izmantojot uz 

zināšanām balstītas spriešanas tehnikas (skat. nodaļu „Autonomas intelektuālas 

sistēmas kodols”); 

- Jāveic autonomas intelektuālas sistēmas praktiska realizācija, izmantojot izstrādāto 

sistēmas kodola struktūru (skat. nodaļu „Autonomas intelektuālas sistēmas praktiska 

realizācija”); 

- Jāveic praktiski eksperimenti, izmantojot izstrādāto intelektuālo sistēmu, lai novērtētu 

tās efektivitāti, priekšrocības un trūkumus, kā arī analizētu sistēmas praktiskā 

pielietojuma iespējas (skat. nodaļu „Veiktie eksperimenti un to rezultāti”); 

- Jāsniedz sistēmas darbības un iespējamā praktiskā pielietojuma novērtējums (skat. 

nodaļu „Secinājumi un pielietojums”); 

Pētījumu objekts ir autonomas intelektuālas sistēmas nepieciešamā funkcionalitāte 

darbībai sarežģītās vidēs, kas var tikt panākta, izmantojot vairākas mākslīgā intelekta 

metodes, kuras apvienotas vienā hibrīdā intelektuālā sistēmā. 

Pētījuma priekšmets ir sarežģītu vižu īpašības, kas nosaka autonomas intelektuālas 

sistēmas nepieciešamo funkcionalitāti, un dažādas mākslīgā intelekta metodes, kuras 

nodrošina atbilstošo funkcionalitāti. 

Pētījumu veikšanai izmantotās metodes: 

 Teorētiskie pētījumi pamatojas uz 

o sarežģītu vižu,  

o induktīvās, deduktīvās un gadījumos sakņotas spriešanas,  

o mākslīgo eironu tīklu, asociatīvās spriešanas, evolūcijas teorijā sakņotu 

metožu un hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūru  

īpašību analīzi. 

 Eksperimentālie pētījumi pamatojas uz sistēmas darbības efektivitātes izmaiņu 

analīzi atkarībā no sistēmas struktūrā ietverto tehniku darbības parametru 

vērtībām. 
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1.1.3 Zinātniskais jauninājums un praktiskā vērtība 

 

Darba zinātniskais jauninājums ir autonomas intelektuālas sistēmas struktūras 

izstrādei, kas praktiski realizēta programmatūras un robotizētas sistēmas veidā. Izstrādātā 

sistēmas pamatojas uz apkopoto informāciju par sarežģītu vižu īpašībām un tām atbilstošas 

autonomas intelektuālas sistēmas nepieciešamās funkcionalitātes analīzes rezultātiem, kas 

kalpo par pamatu darbā aplūkoto mākslīgā intelekta metožu īpašību kopsavilkumam. Darbā 

analizētas hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūras un to pielietojuma īpatnības autonomas 

intelektuālas sistēmas izstrādei darbībai sarežģītās vidēs.  

Darba praktiskā vērtība ir izstrādātā autonomas intelektuālas sistēmas struktūra un 

realizētais sistēmas prototips, kas apvieno induktīvās, deduktīvās, gadījumos sakņotas un 

asociatīvas spriešanas tehnikas. Minēto tehniku apvienojums vienā autonomā intelektuālā 

sistēmā ļauj sistēmai efektīvi darboties sarežģītās vidēs bez ārējas (cilvēka) palīdzības. 

Izstrādājot darbu, ir iegūti šādi praktiski rezultāti: 

 Apkopota un analizēta informācija par sarežģītu vižu īpašībām un to ietekmi uz 

autonomas intelektuālas sistēmas funkcionalitāti; 

 Apkopotas autonomas intelektuālas sistēmas funkcijas, balstoties uz sarežģītu 

vižu īpašībām; 

 Analizētas vairāku mākslīgā intelekta tehniku īpašības un funkcionalitāte 

atbilstoši nepieciešamajai autonomas intelektuālas sistēmas funkcionalitātei, lai 

tā efektīvi darbotos sarežģītās vidēs; 

 Izveidots analizēto mākslīgā intelekta tehniku funkcionalitātes atbilstības 

kopsavilkums nepieciešamajai autonomas intelektuālas sistēmas funkcionalitātei 

darbam sarežģītās vidēs; 

 Analizēta vairāku hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūru atbilstība autonomas 

intelektuālas sistēmas nepieciešamajai funkcionalitātei darbam sarežģītās vidēs, 

kā arī doti ieteikumi par analizēto struktūru izmantošanas īpatnībām autonomu 

intelektuālu sistēmu izstrādei; 

 Pamatojoties uz sarežģītu vižu īpašībām, no tām izrietošām prasībām pret 

autonomu intelektuālu sistēmu un esošo mākslīgā intelekta tehniku analīzes 

rezultātiem, ir izstrādāta un praktiski realizēta intelektuālas sistēmas struktūra, 
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kas tai nodrošina vajadzīgo autonomiju un elastību, lai efektīvi darbotos 

sarežģītās vidēs; 

 Izstrādātā struktūra apvieno induktīvo, deduktīvo, gadījumos sakņotu un 

asociatīvo spriešanu vienā hibrīdā intelektuālā sistēmā, kas nodrošina sistēmas 

spēju apmācīties, sākot savu darbību ar tukšu zināšanu bāzi ( t.s. apmācība no 

nulles), t.i. uzkrāt zināšanas, izmantojot atbilstošu zināšanu atspoguļošanas 

shēmu, pielietot šīs zināšanas sistēmas mērķu sasniegšanai, kā arī koriģēt jau 

esošās zināšanas, pamatojoties uz sistēmas darbības rezultātā iegūto zināšanu 

pielietošanas atgriezenisko saiti; 

 Eksperimentāli pierādīts, ka apvienojot vienotā intelektuālā sistēmā deduktīvās, 

induktīvās, gadījumos sakņotās un asociatīvās spriešanas tehnikas, sistēma 

iegūst nepieciešamo elastību efektīvai darbībai sarežģītās vidēs; 

 Ir doti ieteikumi par autonomu hibrīdu intelektuālu sistēmu pielietojumu vadības 

un diagnostikas uzdevumos. 

Darba rezultāti publicēti šādos izdevumos 

1. A.Nikitenko, J. Grundspenkis, Combining of  inductive, deductive and case-based 

reasoning: towards the development of hybrid intelligent system. Scientific 

Proceedings of Riga Technical University: 5th series “Computer science, Applied 

Computer Systems”, Riga, RTU Publishing, 2001, Vol. 8, pp. 116 – 123. 

2. A.Nikitenko, J.Grundspenkis, The kernel of hybrid intelligent system based on 

inductive, deductive and case based reasoning. KDS2001 Conference Proceedings, St. 

Petersburg, 2001, pp. 138. – 146. 

3. A.Nikitenko, The structure of an intelligent system for complex environments. 

Proceedings of Riga Technical University: 5th series “Computer science, Applied 

Computer Systems (Special Issue)”, Doctoral consortium, The 11th International 

Conference on Information Systems Development, Riga, RTU Publishing, 2002, Vol. 

9, pp. 46 - 52. 

4. A.Nikitenko, Inductive reasoning algorithms from the perspective of autonomous 

intelligent systems. Scientific Proceedings of Riga Technical University: 5th series 

“Computer science, Information Technology and Management Science”, Riga, RTU 

Publishing, 2003, Vol. 14, pp. 10 – 17. 

5. A.Nikitenko, A proposed structure for knowledge based hybrid intelligent systems for 

sophisticated environments. Varna, Bulgaria, KDS 2003 Conference Proceedings, 

2003, Vol. 1, pp. 25 – 31. 
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6. A.Nikitenko, Robot Control Using Inductive, Deductive and Case Based Reasoning. 

Varna, Bulgaria, KDS 2005 conference proceedings, 2005, Vol. 2, pp. 418 - 427. 

7. A.Nikitenko, Intelligent Agent Control Using Inductive, Deductive and Case Based 

Reasoning. Riga, Latvia, ECMS 2005 Conference Proceedings, 2005, pp.486 - 492. 

 

Darba rezultāti ir iekļauti Latvijas Zinātņu padomes granta 2003. gada atskaitē (LZP 

Doktorantūras komisijas 19.05.2003. lēmums Nr. 4-2-1 par doktorantūras granta piešķiršanu). 

 

1.2 Darba struktūra un galvenie rezultāti 

 

Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām secinājumiem un literatūras avotu saraksta. 

Ievadā ir pamatota veikto pētījumu aktualitāte, noformulēts galvenais pētījumu mērķis un 

uzdevumi, kā arī sniegts zinātniskā jauninājuma un darba praktiskās vērtības raksturojums. 

 Otrā nodaļa veltīta problēmas nostādnei. Tajā dots darbā pielietoto terminu skaidrojums, 

esošās situācijas analīze, kas veltīta galveno mākslīgā intelekta tehniku aprakstam, kā arī 

pielietojuma vadlīniju analīze. Nodaļā ir dots terminu „sarežģīta vide” un „autonoma 

intelektuāla sistēma” skaidrojums un definīcijas, kā arī dotas galvenās sarežģītas vides un 

autonomas intelektuālas sistēmas īpašības darbībai sarežģītās vidēs. Aplūkoto mākslīgā 

intelekta tehniku pielietojuma analīze ir veikta gan no vispārīga atbilstošās tehnikas 

pielietojuma, gan no autonomām intelektuālām sistēmām raksturīga skata punkta. Šīs nodaļas 

kopsavilkums sniedz pētīto mākslīgā intelekta tehniku atbilstības izvirzītajām autonomas 

intelektuālas sistēmas īpašībām analīzi, kas ļauj secināt, ka neviena no tām pilnībā neatbilst 

izvirzītajām prasībām. Nodaļā ir parādīts, ka tikai vairāku tehniku kombinācija ļauj sasniegt 

nepieciešamo funkcionalitāti . 

Trešā nodaļa veltīta hibrīdu struktūru apskatam. Tajā ietvertas divas vispārīgas hibrīdu 

intelektuālu sistēmu klasifikācijas. Nodaļas kopsavilkumā tiek sniegta katras aplūkotās 

hibrīdās struktūras īpašību analīze, kas norāda uz struktūru atbilstību izvirzītajām prasībām 

pret autonomu intelektuālu sistēmu darbību sarežģītās vidēs. Veiktās analīzes rezultātā ir 

izvēlēta vispiemērotākā hibrīdas intelektuālas sistēmas struktūra. 

Ceturtā nodaļa veltīta vispārīgam intelektuālas sistēmas kodola aprakstam, kas praktiski 

realizēts robotizētas sistēmas veidā. Nodaļas kopsavilkums sniedz izstrādātās struktūras 

funkciju atbilstības analīzi izvirzītajām prasībām pret autonomu intelektuālu sistēmu darbībai 

sarežģītās vidēs. Analīzes rezultāti pamato, ka izstrādātā struktūra ir pilnībā atbilstoša 

izvirzītajām prasībām. 
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Piektā nodaļa veltīta izstrādātās sistēmas praktiskās realizācijas detalizētam aprakstam. 

Nodaļā dotas galvenās datu struktūras un algoritmi.  

Sestā nodaļa veltīta eksperimentu ar praktiski izstrādāto sistēmu un iegūto rezultātu 

aprakstam. Eksperimenti veikti, lai noskaidrotu šādas sistēmas īpašības: spēju apmācīties, 

apmācības efektivitāti ar pieaugošu zināšanu bāzi (zināšanu bāze tiek papildināta, sistēmai 

darbojoties), sistēmas darbības efektivitāti, mainot sistēmas parametrus un spriešanas tehniku 

pielietojumu (tiek izslēgta gadījumos sakņota spriešana), kā arī sistēmas darbības efektivitāti 

mainīgā vidē, izmantojot optimālu sistēmas konfigurāciju (parametri izvēlēti, balstoties uz 

iepriekšējo eksperimentu rezultātiem). Veiktie eksperimenti ļauj secināt, ka sistēmas 

efektivitāte ir būtiski atkarīga no izvēlētajiem darbības parametriem – asociatīvās, gadījumos 

sakņotas spriešanas izmantojuma, apmācību kopas izmēra, plāna maksimālā garuma (darbību 

skaita), plāna un likumu uzticamības mēra, kā arī no gadījumu uzticamības mēra. Sistēmas 

efektivitāte ievērojami krīt, ja netiek izmantota gadījumos sakņota spriešanas tehnika. 

Eksperimenti tomēr pierāda, ka pat tad, kad sistēmas efektivitāte ievērojami samazinās 

(piemēram, netiek izmantota asociatīvā vai gadījumos sakņota spriešana), tā spēj apmācīties 

un pielāgoties mainīgas vides apstākļos, izmantojot pārējos spriešanas mehānismus. 

Secinājumu daļā ietverti secinājumi, kas balstīti uz veiktajiem eksperimentiem. 

Pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem, nodaļā aplūkotas piedāvātās struktūras 

priekšrocības un trūkumi, kā arī veikta praktiski izstrādātās sistēmas atbilstības analīze 

izvirzītajām prasībām pret autonomu intelektuālu sistēmu. Ir analizēts piedāvātās struktūras 

iespējamais praktiskais pielietojums vadības un diagnostikas uzdevumos. Nodaļā ir sniegts 

turpmāko pētījumu raksturojums un to nepieciešamības pamatojums. Ir formulēti galvenie 

virzieni: paplašināt struktūras iespējas spriest par dažāda garuma laika intervāliem, veikt 

dziļākus pētījumus par iespējām izmantot citus dažādu tehniku realizācijas algoritmus 

praktisku sistēmu izstrādei, veikt pētījumus par sarežģītu sensoru izmantošanas iespējām 

praktisku sistēmu realizācijai. 
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2. PROBLĒMAS DEFINĪCIJA 

 

2.1 Autonomas intelektuālas sistēmas 

 

Lai noteiktu sistēmas galvenās komponentes un funkcijas, nepieciešams precizēt terminu 

“autonoma intelektuāla sistēma”. Vārds “autonoms” ir atvasināts no vārda ”autonomija”, kas 

ir aizgūts vārds latviešu valodā. Angļu valodas vārdu “autonomy” iespējams tulkot kā 

“noteikta brīvība”, vai “neatkarība” [13]. Lai gan termina tiešs tulkojums vairāk saistīts ar 

politikas sfēru, to iespējams attiecināt arī uz intelektuālām sistēmām. Tādejādi par autonomām 

intelektuālām sistēmām var uzskatīt neatkarīgas intelektuālas sistēmas. Ir jāuzsver, ka šajā 

gadījumā neatkarība ietver ļoti plašu brīvību visās intelektuālas sistēmas izpausmēs un 

darbības sfērās. Šī darba ietvaros nepieciešams sašaurināt termina nozīmi, lai nodrošinātu tā 

pareizu izpratni darba kontekstā. 

Ir sastopamas šaurākas definīcijas [14]: 

- Autonomija ir sistēmas spēja patstāvīgi sasniegt tās mērķus; 

- Autonomija ir sistēmas spēja novērot, orientēties, darboties un pieņemt lēmumus 

vidē bez ārējas (cilvēka, vai citas sistēmas) palīdzības;  

Ir autonomijas definīcijas, kas ietver spēju atjaunot sistēmas enerģijas rezerves u.c., [15], 

kas vairāk saistītas ar sistēmas fizisko uzbūvi (enerģijas patēriņš, noteikta veida sensori, u.c.). 

Šīs definīcijas netiek apskatītas, jo darbā tiek aplūkota autonomija lēmumu pieņemšanas 

procesā. 

Balstoties uz literatūras avotos sastopamajiem skaidrojumiem [1, 14, 15, 16, 17], šī darba 

ietvaros par autonomu intelektuālu sistēmu tiek uzskatīta jebkura intelektuāla sistēma, kas 

patstāvīgi spēj pieņemt lēmumus, balstoties uz savu pieredzi un zināšanām, sistēmai 

izvirzītajiem mērķiem un pieejamām lēmuma alternatīvām. Ir jāuzsver, ka autonomu 

intelektuālu sistēmu izstrāde parasti ir sarežģītāka, jo prasa iebūvēt mehānismus, kas 

patstāvīgi (bez ārējas palīdzības, vai vadības) spēj pieņemt lēmumus par sistēmas darbību un 

uzvedību [15]. 

Par intelektuālu sistēmu šī darba ietvaros tiek uzskatīta jebkura mākslīgi radīta sistēma, 

kas spēj izpildīt darbības, vai realizēt informatīvus procesus, kuru realizācijai būtu 

nepieciešama intelektuāla darbība, ja tās realizētu cilvēks [1]. Lai gan termina skaidrojums 

nav izsmeļošs, tas sniedz intuitīvu priekšstatu par intelektuālas sistēma atšķirību no tādas, 

kurai nepiemīt spēja rīkoties intelektuāli.  
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Literatūrā [18.] ir satopamas galvenās intelektuālu sistēmu īpašības. Tās ir: 

 Reaktivitāte (angļu val. reactivity) – spēja uztvert vidi un savlaicīgi rīkoties 

atbilstoši sistēmas mērķiem.  

 Aktivitāte (angļu val. Pro-activeness) – spēja rīkoties, balstoties uz savu 

iniciatīvu, lai sasniegtu sistēmas mērķus, ņemot vērā vides izmaiņas.  

 Sociāla aktivitāte (angļu val. Social behavior) – spēja sazināties ar citām 

sistēmām, vai cilvēkiem (piemēram, sistēmas lietotāju). 

Lai arī katru no minētajām īpašībām pašu par sevi nav sarežģīti realizēt, to kombinācijas 

realizācija, kas pastāv savstarpējā līdzsvarā (spēja izrādīt iniciatīvu un tajā pašā laikā spēja 

mainīt savus nodomus jeb plānus to izpildes laikā, ja notiek būtiskas izmaiņas vidē, utml...) ir 

ļoti sarežģīts uzdevums [18]. 

Balstoties uz iepriekš minēto, šī darba ietvaros ir jāaplūko autonomas intelektuālas 

sistēmas kodola izveidošana, kas nodrošinātu no sistēmas lietotāja – pētnieka neatkarīgu 

lēmumu pieņemšanas procesa realizāciju sarežģītās vidēs. Lēmuma pieņemšanas procesā 

sistēmai jābalstās uz savu pieredzi, zināšanām un pieejamām lēmuma alternatīvām, kā arī uz 

sistēmas lietotāja noteiktu mērķi. 

 

2.2 Autonomas intelektuālas sistēmas darbības vide 

 

Lai nodrošinātu efektīvu lēmuma pieņemšanas procesu, nepieciešams raksturot sistēmas 

darbības vidi, lai tiktu ņemtas vērā ar vidi saistītas sistēmas darbības un uzbūves īpatnības. 

Atsaucoties uz [1], vides tiek raksturotas ar šādām galvenajām īpašībām: 

 Pieejama, vai nepieejama 

Pieejamas vides ir tādas, kurās intelektuāla sistēmas vienmēr spēj iegūt pilnīgu, 

precīzu un pašreiz spēkā esošu informāciju par sistēmas vidi. Tātad nepieejama 

vide ir tāda, kurā sistēmai nav pieejama pilnīga, precīza un pašreiz spēkā esoša 

informācija. Kā piemēru nepieejamām vidēm var minēt reālo pasauli, internetu, 

u.tml. Tādejādi, jo vide ir pieejamāka, jo sistēmas izstrāde ir vienkāršāka. 

 Determinēta, vai nedeterminēta 

Determinētas vides ir tādas, kurās katrai darbībai ir noteiktas sekas. Vienām un 

tām pašām darbībām ir vienas un tās pašas sekas. Nedeterminētā vidē vienām un 

tām pašām darbībā var būt dažādas sekas. Piemēram, spēlējot azartspēļu automātu 

“vienroci”, vienai un tai pašai darbībai (sviras kustināšanai) var būt dažādas sekas 
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– savākto punktu skaits. Ir acīmredzams, ka determinētas vides ir vienkāršākas un 

ir vieglāk paredzamas. 

 Epizodiska, vai neepizodiska 

Epizodiskās vidēs sistēmas efektivitāte ir atkarīga no tās efektivitātes noteiktā 

epizodē, bet epizodes savā starpā nav saistītas. Epizodiskas vides ir vienkāršākas 

no sistēmas izstrādes viedokļa, jo nav nepieciešams noteikt darbību sekas citās 

epizodēs. Epizodiskas vides piemērs ir pasta sūtījumu šķirošana, kur kādas 

vēstules nosūtīšana uz tai atbilstošu pasta nodaļu nav atkarīga no jebkuras citas 

vēstules nosūtīšanas. 

 Statiska, vai dinamiska 

Statiskas vides ir tādas, kuras ir nemainīgas līdz sistēma veiks kādas darbības. 

Piemēram, šaha spēle, kuras stāvoklis nemainās iekams nav veikts kārtējais 

gājiens. Dinamiskās vidēs pastāv kaut kādi procesi, kas norit neatkarīgi no 

sistēmas veiktajām darbībām. Piemēram, satiksmes stāvoklis nav atkarīgs tikai no 

kādas noteiktas automašīnas manevriem, jo stāvokli ietekmē arī citi transporta 

dalībnieki. Statiskas vides ir vienkāršākas, jo to izmaiņas ir atkarīgas no sistēmas 

darbībām, kas ļauj vieglāk ietekmēt vides stāvokli sev vēlamā veidā.  

 Diskrēta, vai nepārtraukta 

Diskrētas vides ir tādas, kurās ir galīgs skaits iespējamo uztveru un darbību, 

piemēram, šaha spēle. Nepārtrauktās vidēs iespējamo darbību, vai uztveru skaits 

var būt neierobežots. Piemēram, transporta līdzekļu kustība. Diskrētas vides ir 

vienkāršākas, jo sistēmai nepieciešams apstrādāt ierobežotu skaitu iespējamo 

vides stāvokļu un darbību. 

 Vienaģenta, vai daudzaģentu 

Ja sistēmas vidē kāds no objektiem ārpus sistēmas var tikt aplūkots kā aģents, tad 

vide ir daudzaģentu. Par aģentu šajā gadījumā uzskatāma sistēma, kas spēj uztvert 

vidi un darboties atbilstoši uztverei. Par intelektuālu aģentu uzskatāms aģents, kas 

spēj maksimizēt savu darbību sagaidāmo (prognozējamo) efektivitāti, balstoties 

uz iegūto uztveri.  

Katra no minētajām īpašībām veido novērtējuma skalu, pēc kuras var noteikt īpašības 

esamību, vai neesamību atbilstošajā vidē. Vienkāršojot novērtējuma skalu līdz vērtībai 

patiess/aplams jeb piemīt/nepiemīt, balstoties uz minētajām īpašībām, vide tās sarežģītākajā 
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izpausmē ir Nepieejama, Nedeterminēta, Neepizodiska, Dinamiska, Nepārtraukta un 

Daudzaģentu. 

Sistēmas darbības vidi iespējams aplūkot arī kā sistēmu, jo balstoties uz sistēmu 

teorijas atziņām, par sistēmu var uzskatīt jebko, kas var tikt aplūkots kā vienots vesels [2, 3]. 

Tādejādi sarežģītu vidi var aplūkot kā sarežģītu sistēmu ar tās uzbūves un darbības īpatnībām. 

Jebkuru sistēmu iespējams raksturot ar vairākiem parametriem. Par galvenajiem parametriem 

uzskatāmi šādi [2,4]: 

- Sistēmas elementu skaits – jo lielāks elementu skaits, jo sistēma (vide) ir 

sarežģītāka; 

- Sistēmas elementu savstarpējo saišu skaits – jo vairāk saišu, jo sistēmas 

sarežģītāka; 

- Sistēmas elementu savstarpējo saišu veids – jo saites daudzveidīgākas un 

sarežģītākas, jo sistēma sarežģītāka; 

Lai raksturotu sistēmas un to uzbūvi, tiek izmantoti arī citi sistēmu raksturojošie 

parametri. Piemēram, sistēmas organizācijas pakāpe, vadības iedarbju izvēles algoritmu 

sarežģītība un informācijas apstrādes procesu sarežģītība [2]. 

Ir jāuzsver, ka pieminētie sistēmas raksturojošie parametri ir nepilnīgi un grūti 

pielietojami, lai raksturotu sarežģītu sistēmu, jo tie ir relatīvi. Piemēram, lai izmantotu 

elementu skaitu sarežģītas sistēmas raksturošanai, vispirms ir jānosaka, ko nozīmē “liels 

elementu skaits”. Lai arī minētos parametrus var izmantot, ja ir pieejama atbilstoša 

informācija (salīdzināšanai ar citām sistēmām), šī darba ietvaros tiks izmantota cita sarežģītas 

sistēmas raksturojoša definīcija, kas balstīta uz sistēmas uzvedību kopumā, jo darba mērķis ir 

radīt sistēmu darbībai sarežģītās vidēs. 

Balstoties uz [3], par sarežģītu sistēmu var tikt uzskatīta tāda sistēma, kas atbilst 

šādām īpašībām: 

- Sarežģītas sistēmas uzvedība ir grūti paredzama, vai pat neparedzama. Tas 

nozīmē, ka šādas sistēmas nākamais stāvoklis ir paredzams tikai ar noteiktu 

pārliecību, vai varbūtību, ja ir pieejama informācija par sistēmas esošo stāvokli 

un iepriekšējiem stāvokļiem. Šī īpašība sasaucas ar Nedeterminētas, 

Nepārtrauktas un Nepieejamas vides īpašībām.  

- Sarežģītas sistēmas ir unikālas, vai līdzīgu sistēmu skaits ir ļoti mazs, t.i. vērā 

neņemams. Tas nozīmē, ka sistēmas uzvedību un uzbūvi praktiski nav 

iespējams salīdzināt ar citām sistēmām, un ir grūti izmantot zināšanas par 

citām sistēmām, lai aprakstītu izvēlēto sarežģīto sistēmu. 
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- Sarežģītas sistēmas tiecas saglabāt galveno procesu norisi noteiktā veidā – tas 

nozīmē, ka sarežģītas sistēmas spēj pretoties ārējai iedarbībai, lai nodrošinātu 

savu procesu normālu norisi. Šī īpašība sasaucas ar Neepizodiskas un 

Dinamiskas vides īpašībām. 

Aplūkojot sarežģītu sistēmu īpašības, var redzēt to ciešo atbilstību sarežģītas vides 

īpašībām. 

Balstoties uz minētajām sarežģītu sistēmu īpatnībām, iespējams formulēt galvenās 

īpašības, kurām jāpiemīt autonomai intelektuālai sistēmai, lai tā darbotos sarežģītās vidēs: 

- Sistēmas prognozējamība 

Kā minēts iepriekš, sarežģītas sistēmas ir grūti paredzamas, vai ir 

neparedzamas. Sistēmas grūtā prognozējamība var būt saistīta ar sekojošiem 

galvenajiem sistēmas aspektiem: 

o Sistēmas uzvedība ir saistīta ar gadījuma rakstura notikumiem, t.i. 

sistēmā noritošie procesi ietver stohastiskus notikumus vai stohastiskas 

stāvokļu pārejas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izmantot nedrošu 

spriedumu tehnikas, kas ļauj spriest, izmantojot nedrošu vai nepilnīgu 

informāciju par sistēmu [19]. Kā piemēru šādai videi var minēt reālo 

pasauli, kurā ir iespējami procesi ar gadījuma raksturu, piemēram, laika 

apstākļu maiņa, u.tml.  

o Sistēmas uzvedība ietver ļoti lielu skaitu iespējamo stāvokļu. Tas 

nozīmē, ka nav iespējams izpētīt visu sistēmu kopumā, lai efektīvi 

darbotos. Arī šajā gadījumā ir nepieciešams izmantot nedrošu 

spriedumu tehnikas, vai citas tehnikas, kas ļauj spriest, izmantojot 

nedrošu vai nepilnīgu informāciju par vidi (sistēmu). Kā piemēru var 

minēt šaha spēli, kurā ir ļoti daudz iespējamo stāvokļu. Stāvokļu skaits 

neļauj iegūt informāciju par visiem iespējamiem stāvokļiem, lai 

pieņemtu pēc iespējas labāku lēmumu. Tādēļ ir nepieciešams pieņemt 

lēmumu nepilnīgas informācijas apstākļos. 

- Sistēmas unikalitāte 

Šī sarežģītu sistēmu īpašība praktiski liedz iespējas izmantot iepriekšējās 

darbības pieredzi citās sarežģītās vidēs. Tas nozīmē, ka intelektuāla sistēma 

būs spiesta apmācīties darbībai izvēlētajā vidē.  
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Intelektuālā sistēmā ir jāiebūvē apmācības un adaptēšanās mehānismi, kas dod 

iespēju apgūt vidē pastāvošās likumsakarības, lai pieņemtu lēmumus un būtu 

efektīva. 

- Sarežģītu sistēmu galveno procesu saglabāšana 

Šī sarežģītas sistēmas īpašība nosaka, ka sistēma, vai vide spēj pretoties ārējai 

iedarbībai, lai nodrošinātu savu galveno procesu darbības saglabāšanu. Tas 

nozīmē, ka autonomai intelektuālai sistēmai ir jāpielāgojas vides procesiem, jo 

vide savus procesus nepielāgo atbilstoši intelektuālās sistēmas darbībai (vide 

nav vadāma). Līdz ar to, intelektuālā sistēma ir jāaprīko ar atbilstošiem 

apmācības un adaptēšanās mehānismiem. 

 

Tādejādi autonomai intelektuālai sistēmai ir jāpiemīt īpašībām un funkcionalitātei, kas 

nodrošinātu autonomu informācijas ievākšanu par vidi, autonomu tās apstrādi un autonomu 

lēmumu pieņemšanu, balstoties uz sistēmai izvirzītiem mērķiem. 

 

2.3 Autonomas intelektuālas sistēmas galvenās īpašības 

 

Pamatojoties uz sarežģītas vides galveno īpašību raksturojumu, iespējams noteikt 

pamatīpašības autonomai intelektuālai sistēmai (turpmāk tekstā “sistēma”), kuras nodrošina 

sistēmas efektīvu darbību sarežģītā vidē. 

Sistēmas pamatīpašības ir šādas: 

- Spēja uztvert vidi 

Šī sistēmas īpašība nosaka to, ka sistēmai jābūt noteiktam informācijas 

uztveres mehānismam, kas nodrošinātu informāciju pietiekamā apjomā 

lēmuma pieņemšanas procesa vajadzībām [17, 14, 20]. Robotizētām sistēmām 

uztveres mehānisms ir izmantotie devēji (angļu val. Sensor) un atbilstošās 

signālu apstrādes elektriskās ķēdes, kas nodrošina devēju sniegtās informācijas 

pieejamību. Programmatūras sistēmās uztvere ir tās programmatūras saskarnes, 

kas nodrošina pieeju nepieciešamajiem informācijas avotiem. Dažkārt, tiek 

īpaši uzsvērti devēji, kas sniedz sistēmai informāciju par tās enerģijas 

rezervēm, lai būtu iespējams noteikt, kad enerģijas krājumi papildināmi [17]. 

- Spēja veikt darbības 

Šī sistēmas īpašība nosaka to, ka sistēmai ir nepieciešami mehānismi, kas 

nodrošina noteiktu darbību realizāciju. Darbības ir visas tās sistēmas iedarbes 
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vai manipulācijas, kas var tikt izmantotas mērķa sasniegšanai [19, 14, 21]. 

Spēja veikt darbības nodrošina sistēmai iespēju izvairīties no iespējamiem 

draudiem [17]. Robotizētas sistēmas gadījumā darbību izpildes mehānisms ir 

visi mehāniskie mezgli un atbilstošās vadības ķēdes, kas nodrošina sistēmas 

pārvietošanos, vai citu sistēmai raksturīgu darbību veikšanu. Programmatūras 

sistēmas gadījumā darbības ir visas tās procedūras un funkcijas, kuru 

izmantošana var novest pie mērķa sasniegšanas, piemēram, datu saglabāšana, 

apstrāde, vai izdruka, u.tml.  

Iepriekš minētās īpašības nodrošina sistēmas spēju iegūt informāciju par vidi (ieejas) un veikt 

darbības (izejas). Taču intelektuālai sistēmai ļoti būtiska spēja ir noteikt vēlamās izejas, ņemot 

vērā iegūtās ieejas, t.i. spēja pieņemt lēmumu par izejām, ja ir zināmas ieejas [19, 14]. Darbā 

[1] tiek uzsvērta galvenā autonomas intelektuālas sistēmas īpašība – spēja izmantot savu 

pieredzi un zināšanas lēmuma pieņemšanas procesā. Lai nodrošinātu sistēmas spēju izmantot 

tās pieredzi, ir nepieciešams mehānisms, kas spēj iegūt pieredzi, t.i. spēja apmācīties. No 

minētā izriet nākošās prasības pret autonomu sistēmu. 

- Spēja apmācīties 

Balstoties uz sarežģītas vides īpašībām, kas minētas iepriekš, ir nepieciešams 

nodrošināt sistēmas spējas adaptēties un apmācīties – iegūt jaunas zināšanas 

par vidē pastāvošajām likumsakarībām, lai spētu darboties pietiekami efektīvi 

un sasniegt lietotāja izvirzītos mērķus. Ir jāuzsver, ka autonoma sistēma 

raksturojas ar spēju izpildīt sarežģītus uzdevumus un spēju adaptēties vidē, 

kurā tā darbojas [14].  

Tas nozīmē, ka sistēmas arhitektūrai ir jāparedz apmācības mehānismi, kas no 

uztveres sniegtās informācijas spētu iegūt likumsakarības, kuras vēlāk var tikt 

izmantotas sistēmas darbību plānošanai, vai citu spriedumu veikšanai par vidi. 

- Spēja spriest deduktīvi (secīgi) 

Šī sistēmas īpašība ir cieši saistīta ar iepriekš minēto spēju apmācīties. Ja 

sistēma spēj apmācīties, t.i. iegūt jaunas likumsakarības, kas pastāv vidē, tad ir 

nepieciešama arī spēja tās izmantot. Galvenā loģiskās spriešanas īpatnība ir tā, 

ka tā sniedz formālu mehānismu, kas ļauj no esošām likumsakarībām un 

faktiem iegūt jaunus faktus jeb jaunas zināšanas [8, 21]. Tādejādi sistēma spēj 

spriest par lietām, kas, iespējams, nemaz nevar tikt uztvertas, izmantojot 

sistēmas uztveri. Rezultātā tiek būtiski paplašinātas sistēmas iespējas spriest 

par vidi. 
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Viens no būtiskākiem loģiskā sprieduma pielietojumiem ir spēja plānot 

nākotnes darbības [6]. Plānošanas procesā var tikt izmantotas apmācības 

rezultātā iegūtās zināšanas – vidē pastāvošās likumsakarības, kā arī no uztveres 

iegūtā informācija, kas ļauj plānot nākotnes darbības un paredzēt to sekas [17,  

8, 20, 21].  

- Spēja izmantot iegūto pieredzi pilnīgi jaunās situācijās 

Kā minēts iepriekš, viena no sarežģītu vižu īpašībām ir to salīdzinoši grūtā 

prognozējamība, kas var būt saistīta ar ļoti lielu iespējamo vides stāvokļu un 

stāvokļu pāreju skaitu. Tādejādi pastāv liela iespēja, ka sistēma reti sastapsies 

ar pilnīgi identiskām situācijām, kurās varēs tieši izmantot tās pieredzi. Tāpēc 

ir nepieciešams realizēt mehānismus, kas ļauj izmantot sistēmas pieredzi tādās 

situācijās, kuras sistēma nekad nav pieredzējusi.  

Šī ir viena no svarīgākajām intelektuālas sistēmas īpašībām neatkarīgi no tā vai 

intelektuāla sistēma ir dabīga, vai mākslīgi veidota sistēma. 

- Spēja spriest asociatīvi 

Izmantojot angļu valodas vārda association tulkojumu [13], asociāciju 

iespējams definēt kā saiti starp mentāliem objektiem. Šī darba ietvaros 

asociācijas definīcija ir sašaurināta, ar to saprotot uz līdzību balstītu saiti starp 

diviem vai vairākiem zināšanu objektiem – likumiem, faktiem, situāciju 

aprakstiem, u.tml. 

Asociatīvās spriešanas pamatā ir asociatīvās saites, kas saista noteiktus 

objektus vienotā tīklā, balstoties uz līdzībām starp tiem. Lai atrastu 

aplūkojamajam līdzīgu objektu, tiek izmantota īpašību kopa, kas, izmantojot 

asociatīvās saites, aktivizē (ierosina) objektu kopu, kurai sakrīt noteikts skaits 

īpašību (līdzības mērs) ar aplūkojamo objektu [22]. Šādi asociatīvā spriešana 

nodrošina spēju spriesta par vidi, izmantojot līdzību [22, 23].  

Pēc būtības ļoti līdzīga ir spriešana pēc analoģijas, kurā tiek izmantota divu 

objektu (faktu) līdzīgās īpašības, lai izsecinātu jaunas zināšanas. To apraksta 

šāda sakarība: 

P(S,A), P(T,A), Q(S,A) -> Q(T,B), kur 

T ir mērķa objekts, par kuru vēlamies iegūt jaunas zināšanas Q, S ir zināmais 

objekts, P izsaka zināmas līdzības, kas izteiktas ar kopīgu īpašību A [24].  

Sakarība ļauj izveidot saistību starp diviem objektiem, balstoties uz to 

kopīgajām īpašībām un, tādejādi, secināt jaunas zināšanas par mērķa objektu. 
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Tiek izmantots simbolos izteikts formāls pieraksts, kas var radīt nopietnas 

grūtības spriešanas procesā. Piemēram, zināms, ka vakar bija piektdiena un lija 

lietus, šodien līst lietus. Balstoties uz minēto sakarību var secināt, ka šodien ir 

piektdiena, lai gan ir acīmredzams, ka šodien nevar būt piektdiena. Lai 

izvairītos no šādām nevēlamām situācijām, tiek izmantots līdzības mērs, kas 

ļauj noteikt, cik lielā mērā divi objekti ir līdzīgi [24]. Balstoties uz līdzības 

mēra vērtību, var noteikt, vai, spriežot par izvēlētajiem objektiem, var izmantot 

iepriekš minēto sakarību. 

Tas nozīmē, ka sistēma spēj spriest, izmantojot zināšanas par noteiktu 

situāciju, kā arī par līdzīgām pieredzētām situācijām. Tas būtiski palielina 

sistēmas elastību un samazina kopējo informācijas daudzumu, kas 

apstrādājams sistēmas spriešanas procesā, jo ir iespēja spriest par vairākām 

situācijām, izmantojot vienas un tās pašas zināšanas. Ja netiek izmantots 

asociāciju mehānisms, tad par katru atšķirīgu situāciju nepieciešams uzkrāt 

zināšanas, kas ir pielietojamas tikai šajā noteiktajā situācijā. 

- Spēja uztvert notikumu secību 

Šī īpašība ir būtiska, jo sniedz iespēju sistēmai noteikt katra konkrēta vides 

stāvokļa, vai notikuma vietu pārējo notikumu, vai stāvokļu vidū [5, 8]. 

Tādejādi sistēma spēj spriest par vidē esošajām stāvokļu pārejām, vai noteiktu 

notikumu sekošanu kādiem citiem notikumiem. Šāda spēja ir ļoti būtiska, lai 

sistēma varētu iemācīties vidē pastāvošās cēloņu – seku likumsakarības jeb, 

lietojot svešvārdu, kauzalitātes (angļu val. Causality). 

- Mērķtiecība 

Sistēmai jābūt mērķtiecīgai, lai nodrošinātu tās darbību saskaņā ar sistēmas 

lietotāja uzstādītajiem mērķiem. Mērķtiecība ir viena no īpašībām, kas raksturo 

autonomu sistēmu [14, 5, 8]. Tas nozīmē, ka sistēmas spriešanas procesos 

vienmēr, kad tas ir būtiski, lai sistēma sasniegtu mērķi, ir jāņem vērā 

informācija par mērķi. Šīs īpašības nepieciešamība ir acīmredzama, jo, ja tāda 

nepiemīt, tad sistēmas darbība no lietotāja viedokļa kļūst bezjēdzīga un 

sistēmas praktiskais pielietojums apšaubāms.  

 

 

 

 



Definēto prasību kopas matemātiskā interpretācija ir šāda: 

kurGTACDLMESR },,,,,,,,{  

SR – prasības pret sistēmu; 

E – spēja uztvert vidi; 

M – spēja veikt darbības; 

L – spēja apmācīties; 

D – spēja spriest deduktīvi; 

C – spēja izmantot pieredzi pilnīgi jaunās situācijās; 

A – spēja spriest asociatīvi; 

T – spēja uztvert notikumu secību; 

G – mērķtiecība; 

Visas minētās sistēmas īpašības ir svarīgākās, bet ne vienīgās, kuru realizācija ir 

nepieciešama sarežģītās vidēs. Sistēma var tikt papildināt ar modeļiem, kas ļauj iegūt precīzu 

informāciju par vidē notiekošajiem procesiem. Piemēram, karte (vides ģeogrāfiskais modelis) 

nodrošina iespēju plānot sistēmas pārvietošanos tādos telpas apgabalos, ko sistēma nespēj 

uztvert pašreizējā situācijā. Tādejādi, pēc darba autora domām, minētās sistēmas īpašības 

veido minimālo īpašību kopu, kas ļauj sistēmai darboties sarežģītās vidēs un sasniegt tai 

izvirzītos mērķus, pakāpeniski apmācoties un pielāgojoties videi, un tajā notiekošajiem 

procesiem. 

 

2.4 Esošās situācijas analīze 

 

Kā minēts iepriekš, autonomu sistēmu īpatnība ir spēja veikt darbības un pieņemt 

lēmumus bez ārējas palīdzības. Bez prasības autonomai sistēmai darboties un uztvert vidi, tai 

ļoti būtiska ir spēja spriest, kas ļauj savienot autonomas sistēmas ieejas ar izejām [17]. 

Jāuzsver autonomas sistēmas spēja izmantot pašas iegūtas zināšanas, nevis sistēmas 

izstrādātāja zināšanas, kā arī spēja tās koriģēt, lai novērstu nepilnīgu vai nepareizu lēmumu 

pieņemšanu [1]. Citiem vārdiem sakot, ir ļoti būtiski, lai sistēma spētu spriest un apmācīties. 

Kā minēts iepriekš, mākslīgā intelekta tehnikas tradicionāli tiek iedalītas divās grupās – 

simbolu apstrādes tehnikās un ciparu apstrādes tehnikās [5]. Tādēļ ir jāanalizē kā vienas, tā 

otras grupas tehnikas, lai noteiktu, kā tās ir pielietojamas autonomu intelektuālu sistēmu 

izstrādei. Šī darba ietvaros par uz zināšanām balstītām pieejām tiks uzskatītas tādas, kuras 

pamatojas uz zināšanu atspoguļošanu un izmantošanu spriešanas procedūrās [25, 26], 
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izmantojot noteiktus simbolus zināšanu atspoguļošanai, kas, vairāk vai mazāk, ir saprotami arī 

cilvēkam. Tādejādi aplūkojamo pieeju vidū var iekļaut tādas kā, piemēram, pirmās kārtas 

predikātu loģiku, izplūdušo loģiku, pārliecību teoriju, induktīvo spriešanu, gadījumos sakņotu 

spriešanu [6, 9, 27, 28].  

Šīs nodaļas ietvaros ir aplūkotas būtiskākās uz zināšanām balstītās tehnikas, kā arī ciparu 

apstrādes tehnikas, kas ir ieguvušas plašu pielietojumu intelektuālu sistēmu izstrādē. 

 

2.4.1 Uz zināšanām balstītas pieejas 

Deduktīvā spriešana 

 

Vispārīgs apraksts 

 

 Spriešana ir prāta aktivitāte jeb process, kura laikā tiek iegūts secinājums, izmantojot 

sniegto informāciju. Dedukcijas gadījumā spriešana ietver sevī pieņēmumu jeb apgalvojumu, 

ka vieni spriedumi (premisa jeb nosacījumi) sniedz iespēju pieņemt citu spriedumu 

(secinājumu). 

 Vārds “dedukcija” ir cēlies no latīņu valodas vārda “deductio”. Šis termins apzīmē 

spriešanas veidu, kurā no vispārīgiem spriedumiem secina mazāk vispārīgus spriedumus (vai 

retāk tikpat vispārīgus spriedumus) [29]. Galvenā deduktīvas spriešanas īpašība ir tā, ka 

secinājumi tiek uzturēti kopā ar premisām (nosacījumiem), un tie ir loģiski neatkarīgi no 

kopējā sprieduma satura. Deduktīvās spriešanas laikā lietotie argumenti var tikt pārbaudīti, t.i. 

tiek noteikta saite starp premisām un secinājumiem, kas ietver sevī apgalvojumu jeb 

pieņēmumu, ka premisas sniedz pilnīgi pietiekamu pamatojumu secinājuma pieņemšanai. 

Citiem vārdiem sakot, ja premisas ir patiesas, tad secinājumam jābūt patiesam.  

 Galvenā atšķirība starp induktīvo (sīkāk skat. nākošo nodaļu) un deduktīvo spriešanu 

ir argumentos, t.i. induktīvās spriešanas gadījumā argumenti, ja tie ir pietiekami un 

pārliecinoši, atbalsta secinājumu, bet deduktīvās spriešanas gadījumā argumenti (secinājumi, 

kas tiek izmantoti sprieduma veikšanai), ja tie ir pietiekami un pārliecinoši, garantē 

secinājumu [30].  

 Arguments ir pietiekams un pārliecinošs, ja tam ir pietiekami augsts loģiskais spēks un 

tā premisas ir patiesas. Ja argumenti ir patiesi, tad tie sniedz atbalstu secinājumam. To, cik 

lielā mērā secinājums tiek atbalstīts, sauc par argumentu loģisko spēku [31]. Deduktīvās 

spriešanas gadījumā argumentiem ir maksimāli augsts loģiskais spēks, jo premisu patiesums 

garantē slēdziena patiesumu [30, 31]. 
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Pastāv divas galvenās deduktīvās spriešanas teorijas – mentālās loģikas un mentālo 

modeļu teorijas [32]. Mentālās loģikas teorijas postulē, ka spriedējam ir pamatzināšanas 

(angļu val. Underlying knowledge) par izteiksmes formu, vai loģisko izteicienu (visi, neviens, 

un, daži utml...) lomu spriešanā [33]. Pamatspriešanas argumentu atspoguļojums ietver 

(saglabā) spriedumu virkņu, izteikumu virkņu (angļu val. Propositional strings) uzbūves 

īpatnības. Tādejādi spriešanas mehānisms, lietojot šos atspoguļojumus, iegūst slēdzienus no 

premisām. Šajā gadījumā deduktīvā spriešana ir likumu vadīts process, kas darbojas ar 

sintaktiski pareizi noformētām izteikumu virknēm. 

Mentālo modeļu teorijas postulē, ka spriedējam ir pamatzināšanas par izteiksmes 

formu, vai loģisko izteicienu (visi, neviens, un, daži, utml...) jēgu [34, 35]. Spriedējs lieto šīs 

zināšanas, lai veidotu un meklētu alternatīvus risinājumu scenārijus. Pamatargumentu 

atspoguļojums ietver (saglabā) pasaulē pastāvošās attieksmes, par kurām ir spriedumu virknes 

jeb izteikumi. Šajā gadījumā deduktīvā spriešana ir process, kas saistīts ar pārmeklēšanu. 

 Par trešo teoriju kategoriju var uzskatīt divu iepriekš minēto kombināciju. 

Aplūkojot minētās teorijas, ir jāuzsver, ka mākslīgajā intelektā praktisku pielietojumu 

ir guvusi pirmā no minētajām, jo mentālo modeļu teorija prasa reālās pasaules attieksmju 

jēgas izpratni. Diemžēl līdz šim nav izdevies to realizēt praktiski (autoram pieejamās 

literatūras analīze neatklāja šādus risinājumus). Tādejādi pašlaik dedukcijas realizācijas ir 

saistītas ar formālu spriešanas mehānismu, kas ļauj iegūt jaunas zināšanas jeb faktus no 

esošām zināšanām, izmantojot iebūvētas zināšanas par izteikumu (un faktu) struktūru un to 

nozīmi. Pieņemsim, ka ir šāds izteikums: “Evita dzers kafiju vai ēdīs kūku”. Ja ir pieejams 

izteikums “Evita nedzers kafiju”, tad ir spēkā apgalvojums “Evita ēdīs kūku”. Šajā gadījumā 

sistēmai nav nekāda priekšstata par šo izteikumu jēgu (semantiku), bet gan par to struktūru un 

loģiskajiem saikļiem – izteikumiem (“ne” un “vai” šajā gadījumā). Pateicoties šai vienkāršajai 

īpatnībai – nepieciešamībai saprast izteikumu sintaksi nevis to jēgu, uz deduktīvu spriešanu 

balstītas sistēmas ir guvušas plašu praktisku pielietojumu.  

 

Sistēmas komponentes  

 

Ir radītas dažādas formālas zināšanu atspoguļojumu metodes – predikātu rēķini [6, 36], 

produkciju likumi [6, 36], izplūdusī loģika [37, 38], uz Beijesa teoriju balstītas pieejas [6, 19], 

uz pārliecību teoriju balstīta spriešana [39], u.c., kas izmanto formālus izteiksmju pierakstus – 

valodas. Sistēmas, kuras ir būvētas deduktīvā sprieduma realizēšanai, parasti sastāv no šādām 

galvenajām komponentēm: 



 

 
2.1. attēls. Deduktīvas spriešanas sistēmas struktūra 

 

Struktūras galvenie elementi: 

 Ticamas izteiksmes: izteiksmes, kas ir zināmas par problēmsfēru. Minētajā 

piemērā ticama izteiksme ir “Evita nedzers kafiju”. 

 Likumu bāze: atmiņa, kurā tiek uzglabātas zināmās likumsakarības par 

problēmsfēru, kas tiek izmantotas jaunu zināšanu jeb izteiksmju iegūšanai. 

 Deduktīvās spriešanas mehānisms: mehānisms, kas nodrošina deduktīvās 

spriešanas procesu. 

 Jaunas ticamas izteiksmes: deduktīvās spriešanas procesā iegūtās jaunās 

ticamās izteiksmes, kas var tikt izmantotas tālāko spriedumu veikšanai, vai 

citiem mērķiem. 

Attīstoties domai par deduktīvo spriešanu mākslīgās sistēmās, tika radītas tā sauktās 

ekspertu sistēmas, kuras ir guvušas salīdzinoši plašu praktisku pielietojumu un daudzveidību 

[39, 40]. Dažas no pirmajām ekspertu sistēmām, kas plaši tiek aprakstītas mākslīgajam 

intelektam veltītajā literatūrā ir: PUMPX - sūkņu diagnosticēšanas sistēma [41], Prospector – 

ģeoloģijas izpētes darbu sistēma [42], Hasp/Siap – militāro mērķu sistēma [43], Mycin – 

bakteriālo infekcijas slimību diagnostikas sistēma [40], Dendral – organisko savienojumu 

struktūras noteikšanas sistēma [44]. 

Vispārīgā veidā ekspertu sistēmas struktūru iespējams attēlot ar šādu shēmu [45]: 
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2.2.  attēls. Ekspertu sistēmas vispārīga struktūra 

Attēlā 2.2. ir redzams, ka tās struktūra ir plašāka, salīdzinot ar vienkāršu deduktīvās 

spriešanas mehānismu,. tādēļ, ka deduktīvās spriešanas mehānisms ir daļa no ekspertu 

sistēmas, kurai ir šādi papildus moduļi [45]: 

 

 Lietotāja saskarne: modulis nodrošina sistēmas sadarbību ar lietotāju; 

 Darba atmiņa: atmiņa, kas tiek izmantota, galvenokārt, spriešanas 

starprezultātu uzturēšanai; 

 Zināšanu atjaunināšanas komponente: modulis nodrošina nepieciešamo 

funkcionalitāti likumu bāzes atjaunināšanai – jaunu likumsakarību 

pievienošanai, vai esošo rediģēšanai. 

 Spriešanas mehānisms (parasti tiek dēvēts par izveduma mašīnu – angļu val. 

Inference engine) – realizē spriešanas procedūru. 

 Likumu bāze (to parasti sauc par zināšanu bāzi) – satur sistēmā lietotos 

likumus. 

 

Minētā struktūra var tikt papildināta ar t.s. “paskaidrojošo komponenti”, kura 

nodrošina spriešanas gaitas izklāstu un atbilstošus skaidrojumus, kas lietotājam sniedz dziļāku 

izpratni par sistēmas spriešanas gaitu un pamatojumu. No autonomu intelektuālu sistēmu 

viedokļa ir svarīgi uzsvērt, ka, lai arī ekspertu sistēmu struktūra ietver zināšanu atjaunināšanas 

komponenti, tomēr autonomu sistēmu gadījumā zināšanu iegūšanas mehānisms ir jārealizē tā, 

lai autonoma sistēma spētu to izmantot bez cilvēka palīdzības, piemēram, kombinējot to ar 

induktīvā sprieduma komponenti (skat. zemāk). Arī literatūrā [1] autonomas sistēmas spēja 

izmantot savu pieredzi, nevis sistēmas izstrādātāja pieredzi (zināšanas), citiem vārdiem sakot, 

autonomija tiek saistīta ar stāvokli, kurā sistēma pati pārvalda savu uzvedību [14]. Diemžēl 
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ekspertu sistēmas to pilnībā nenodrošina, jo zināšanu iegūšanas un vides uztveres process ir 

saistīts ar cilvēka iesaistīšanos sistēmas darbā.  

 

Izmantošanas vadlīnijas 

 

 Lai raksturotu deduktīvas spriešanas sistēmu pielietojumu, var balstīties uz ekspertu 

sistēmu, kā tipiskāko deduktīvās spriešanas sistēmu, pielietojuma īpatnībām. Ekspertu 

sistēmas var pielietot šādu uzdevumu klašu risināšanai [6]: 

 Interpretācijas uzdevumi: tajos tiek veikta neapstrādātas informācijas 

interpretācija, t.i. jāveic secinājumi no neapstrādātās informācijas. Piemēram, 

kā sistēmas Dendral gadījumā, kad no spektrometra datiem sistēma secina 

izveidotā organiskā savienojuma struktūra [44]; 

 Prognozēšanas uzdevumi: tajos jāveic nākotnes notikumu prognoze, balstoties 

uz informāciju par esošo situāciju. Piemēram, ekspertu sistēma SIGMAR veic 

meteoroloģiskās prognozes, izmantojot izplūdušo loģiku, lai apstrādātu 

pagātnes un esošās situācijas datus [46]. 

 Diagnostikas uzdevumi: tajos, pamatojoties uz esošās situācijas novērojumiem, 

jāveic kādu noteiktu kļūmju diagnosticēšana. Piemēram, slimības noteikšana, 

izmantojot informāciju par simptomiem. Par piemēru var minēt sistēmu Mycin 

[40]. 

 Projektēšanas uzdevumi: tajos projektētājam sistēma sniedz priekšlikumus par 

noteiktu risinājumu konfigurāciju, vai to īpašībām. Projektēšanas laikā 

ekspertu sistēma var palīdzēt izvēlēties noteiktas projektējamās sistēmas 

komponentes, izmantojot komponenšu aprakstus (tehniskos raksturojumus) un 

informāciju par projektējamās sistēmas tehniskajām prasībām. Piemēram, 

sistēma HWYCON veic lielceļu bojājumu diagnostiku, veic remontiem 

izmantojamo materiālu izvēli, un iesaka remontu veikšanas metodi, balstoties 

uz zināšanām par remontējamā lielceļa posmu [47].  

 Plānošanas uzdevumi: tajos, ņemot vērā situācijas aprakstu, jāveic noteiktu 

darbību plānošana, lai sasniegtu mērķus. Izmantojot iespējamo darbību 

aprakstus, kas ietver darbību rezultātus un to izpildes priekšnoteikumus, 

informāciju par esošo situāciju, kā arī mērķi, ekspertu sistēma var veikt 

plānošanu, kuras rezultāts ir darbību secība, kas ved uz mērķi. Tā var ietvert arī 
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vairākus alternatīvus risinājumus – darbību secības. Piemēram, ekspertu 

sistēma CONTEC veic būvniecības darbu plānošanu (modelēšanu), balstoties 

uz zināšanām par būvniecības darbu norisi, kvalitātes sistēmas prasībām, u.c . 

[48]. Sistēmas darbības rezultāts ir tīklveida grafiks, kurā attēloti veicamie 

darbi, to secība, nepieciešamais laiks un izmaksas. Izmantojot šo informāciju, 

būvniecības inženieris pieņem lēmumu par būvniecības darbu norisi.  

 Novērošanas uzdevumi: tajos ekspertu sistēmas novērtē esošo situāciju un 

salīdzina to ar kādu parauga – paredzamo situāciju. Piemēram, okeāna 

ekoloģiskā stāvokļa novērošanai sistēma SEAKEYS [49], ietver ekspertu 

sistēmu, kas interpretē esošo situāciju, salīdzinot to ar paraugu, lai noteiktu, vai 

situācija koraļļiem ir bīstama. Ja ir bīstama, tad par to tiek informēti ekoloģijas 

eksperti. 

 Instruēšanas uzdevumi: tajos sistēma sniedz papildus informāciju lietotājam, 

lai paaugstinātu tā informētību un izpratni par problēmsfēru. Piemēram, 

jūrnieku apmācības sistēma NRES [50], kas nodrošina kuģošanas noteikumu  

apguvi. Tā ietver ekspertu sistēmu, kura, balstoties uz apmācāmā testu 

rezultātiem, pielāgo apmācības procesu (uzdotos jautājumus un to 

skaidrojumus) tā, lai nodrošinātu to maksimālu atbilstību apmācāmā zināšanu 

līmenim un pārliecinātos, ka apmācāmais ir apguvis vajadzīgos jautājumus 

pietiekamā līmenī.  

 Vadības uzdevumi: tajos sistēma veic citu sistēmu vadību. Piemēram, ekspertu 

sistēma SCADA [51], kas veic ūdensapgādes sūkņu un rezervuāru vadību, 

balstoties uz prognozējamo patēriņu un esošo ūdens līmeni rezervuāros.  

Ekspertu sistēmu pielietojums minēto uzdevumu risināšanai sniedz šādas 

priekšrocības [6]: 

 Iespēju iebūvēt sistēmā neaizstājamu ekspertu zināšanas, un tās izmanot; 

 Iespēju izveidot sistēmu, kas ir pastāvīgāka nekā eksperts, t.i. atšķirībā no 

eksperta, ekspertu sistēma var tikt izmantota tad, kad tas ir nepieciešams, 

neņemot vērā darba laiku, atvaļinājuma laiku, veselības stāvokli, u.c., ar ko ir 

jārēķinās, izmantojot eksperta pakalpojumus; 

 Iespēju izmantot ekspertu zināšanas vairākās vietās vienlaicīgi, bet it īpaši 

dzīvībai bīstamās vietās, t.i. ekspertu sistēmu var izmantot vairāki lietotāji 
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vienlaicīgi, kā arī to var izmantot dzīvībai bīstamās vietās, kur eksperta 

klātbūtne nav iespējama;  

Ir jāuzsver arī būtiskākās grūtības, kas saistītas ar deduktīvās spriešanas sistēmām: 

 Izstrādājot sistēmu, viena no būtiskākajām grūtībām ir saistīta ar likumsakarību 

iegūšanu no eksperta, jo eksperts savas zināšanas izsaka dabīgā valodā, kas ir 

jāformalizē. Autonomu sistēmu gadījumā sistēma pati iegūst likumsakarības 

apmācības procesā. Ja neautonomām sistēmām ir iespēja iegūtās zināšanas 

pārbaudīt, konsultējoties ar ekspertu, tad autonomu sistēmu gadījumā šādas 

iespējas nav – ir jāizmanto sistēmas atgriezeniskā saite, lai novērtētu iegūtās 

zināšanas – likumsakarības. Tādejādi, zināšanu iegūšanas un to kvalitātes 

novērtēšana kļūst ievērojami sarežģītāka. 

 Vēl viena būtiska grūtība ir likumu bāzes nepretrunīguma uzturēšana, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu spriešanas procesu. Autonomu intelektuālu sistēmu 

gadījumā šīs grūtības pārvarēšana ir sevišķi sarežģīta, jo ir saistīta ar ārējas 

palīdzības nepieejamību, t.i. autonomai sistēmai nav pieejama cilvēku 

palīdzība, kas var tikt izmantota likumu bāzes pretrunu, vai trūkumu 

novēršanai (atjaunināšanai). 

 Parasti likumu bāze nevar ietvert visas zināšanas par problēmsfēru ierobežotu 

skaitļošanas resursu dēļ. Autonomai intelektuālai sistēmai nav pieejama “ārēja 

palīdzība”, t.i. tai pašai jāpiepilda zināšanu bāze ar likumiem (arī tad, kad 

sistēmai jau ir “pieredzējusi”, tā var nokļūt pilnīgi jaunā situācijā, kurā esošie 

likumi nav izmantojami). Sistēmai ir jābūt spējīgai pieņemt lēmumu arī tad, 

kad zināšanu bāze ir tukša. Tas nozīmē, ka ekspertu sistēma ir jāpapildina ar 

atbilstošiem mehānismiem. 

Atsaucoties uz iepriekšējās nodaļās sniegto autonomas intelektuāla sistēmas galveno 

īpašību aprakstu, jāuzsver šādas ekspertu sistēmu tehnoloģijas galvenās iespējas: 

– Ekspertu sistēma spēj nodrošināt vides uztveri ar lietotāja saskarni, vai 

saskarni ar citām informācijas sistēmām; 

– Ekspertu sistēma spēj nodrošināt noteiktu darbību izpildi, lai veiktu citu 

sistēmu vadību (pielietojums vadības uzdevumos); 

– Ekspertu sistēmas tehnoloģija ļauj veikt secīgus, deduktīvus spriedumus; 

– Ekspertu sistēma spēj nodrošināt mērķtiecību, t.i., izmantojot inversā izveduma 

tehniku, sistēma spēj veikt noteikta mērķa pierādīšanu atbilstoši tās zināšanu 

bāzē esošajām zināšanām, tādejādi demonstrējot mērķtiecību [6].  
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– Tehnoloģija neļauj izmantot zināšanu bāzē esošās zināšanas pilnīgi jaunās 

situācijās, t.i., ja par jauno situāciju nav neviena likuma, tad ekspertu sistēma 

pati nevar iegūt jaunas likumsakarības, apmācoties, vai kaut kādā veidā 

pielāgojot esošās zināšanas. Lai arī ekspertu sistēmu tehnoloģija ļauj 

sazināties ar lietotāju, vai citām sistēmām, izmantojot saskarni, autonomai 

intelektuālai sistēmai ir jāspēj balstīties tikai uz savu pieredzi, t.i. ārēja 

palīdzība tai nav pieejama. Tas nozīmē, ka šī tehnoloģija nenodrošina 

nekādus automātiskus zināšanu pielāgošanas, vai jaunu zināšanu 

iegūšanas mehānismus, kas ļautu autonomai sistēmai pielāgoties vides 

izmaiņām.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos ekspertu sistēmu realizācijas piemērus, tās un tajās 

ietvertos deduktīvās spriešanas mehānismus var efektīvi izmantot dažāda pielietojuma 

intelektuālās sistēmās. Tomēr, ir jāuzsver iepriekš minētās autonomu intelektuālu sistēmu 

īpatnības, kuras neļauj izmantot ekspertu sistēmu kā vienīgo vadības mehānismu, galvenokārt 

tādēļ, ka ekspertu sistēmas uzbūve neietver mehānismus automātiskai jaunu zināšanu 

iegūšanai un esošo zināšanu atjaunināšanai. 

 

Induktīvā spriešana 

 

Vispārīgs apraksts 

 

Vārds “indukcija” radies no latīņu vārda “inductio”, kas nozīmē ierosināšana. 

Mūsdienās ar šo terminu saprot vispārīgu, vai hipotētisku slēdzienu veidošanu jeb 

izsecināšanu no atziņām par atsevišķiem faktiem un parādībām [29]. Terminam ir vēl citas 

nozīmes, kas saistītas ar citām sfērām (matemātiku, fiziku, fizioloģiju, u.c.). Mākslīgajā 

intelektā terminu indukcija lieto, lai norādītu uz mehānismu, kas ļauj iegūt vispārīgas 

zināšanas jeb t.s. likumsakarības, izmantojot informāciju par konkrētiem faktiem, vai 

situācijām. Tādēļ visbiežāk tiek lietots specifiskāks termins “induktīvā spriešana”. 

Indukcijas būtību iespējams paskaidrot šādi [1]: 

Induktīvā spriešana jeb indukcija ir process, kurā no doto faktu jeb piemēru 

kopas f tiek iegūta funkcija h, kas aproksimē f.  

Funkciju h sauc par hipotēzi, kas norāda uz katra elementa (piemēra) piederību 

noteiktai klasei. Galvenā problēma ir novērtēt h, t.i. novērtēt, cik labi ir aproksimēta f. Laba h 

ir tāda, kas ļauj precīzi noteikt arī tos elementus, kas neietilpst f (nav redzami) [1]. 
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Ikdienā cilvēks ļoti bieži veic induktīvo spriešanu, analizējot sastrēgumus pilsētas 

ielās, vai veicot kādas citas ar pieredzi iegūtas informācijas apstrādi. Lai gan induktīvās 

spriešanas tehnika ir salīdzinoši vienkārša, par tās praktisku pielietojumu mākslīgajā intelektā 

var runāt tikai pēc Kuinlana (Quinlan) darbu publikācijām, kas veltītas lēmumu koku 

automātiskas ģenerēšanas algoritmam ID3 divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā 

[52]. 

Mākslīgajā intelektā, runājot par induktīvā sprieduma metodēm, parasti tiek domātas 

metodes, kuras nodrošina lēmumu koka ģenerēšanu, izmantojot “apmācības” datu kopu. Kā 

klasiskus algoritmus lēmumu koka ģenerēšanai var minēt algoritmus ID3 [53, 54], C 4.5 [ 55], 

kas ir iepriekš minētā algoritma attīstības rezultāts, kā arī algoritmu CN2 [56, 57], kurš ģenerē 

gatavus likumus. Katram no tiem piemīt īpašības, kuras var dot priekšrocības konkrētās 

situācijās [58]. Par apmācības datu kopu induktīvās spriešanas tehnikām parasti kalpo datu 

tabulas, vai saraksti – īpašā veidā formatēti dati, kas ir ērti apstrādājami automātiski. Šādas 

tabulas sauc par “apmācības kopu”, kuras ieraksti ir “objekti”. Katrs objekts tiek raksturots ar 

atribūtiem, kā arī ar klases pazīmi, kura norāda uz objekta piederību noteiktai klasei [1, 6, 53]. 

Kā minēts iepriekš, induktīvās spriešanas rezultāts visbiežāk ir lēmumu koks. Šajā 

kontekstā lēmumu koku iespējams definēt kā datu kopā pastāvošo likumsakarību attēlošanas 

veidu, izmantojot hierarhiskas datu struktūras, kas rekursīvi sadala (sašķeļ) sākotnējo datu 

kopu [1, 59]. Lēmumu koks par ieeju izmanto objektu, vai situāciju, kas aprakstīta ar atribūtu 

kopu, un izejā tiek iegūts lēmums – paredzamā izejas vērtība dotajai ieejai. Ieejas atribūtu 

vērtības var būt diskrētas, vai nepārtrauktas [1]. 

 

Lēmuma koka būtību ērti paskaidrot ar šādu piemēru: 



 
2.3.  attēls. Lēmuma koka piemērs 

 

2.3. attēlā redzamais lēmumu koks paredzēts vīriešu atlasei basketbola komandai. Ar 

rombiem attēlotas noteiktu parametru pārbaudes, ar zaļajiem taisnstūriem iespējamās 

parametru vērtības (vērtības, kas tiek izmantotas lēmuma pieņemšanai) un ar zilajiem 

taisnstūriem lēmums – pieņemt, vai nepieņemt attiecīgo spēlētāju komandā. Būtībā, piemērā 

redzamais lēmumu koks ļauj klasificēt visus aplūkotos spēlētājus divās klasēs – tajos, kuri 

tiek pieņemti komandā, un tajos, kas netiek pieņemti. Kad lēmumu koks izveidots, to parasti 

pārvērš likumu kopā, kas tiek izmantota spriešanas procedūrās. Kā minēts iepriekš ir metodes, 

kas ļauj uzreiz ģenerēt gatavus likumus [60]. Neatkarīgi no tā, vai tiek ģenerētas koks vai 

likumi, likumsakarību iegūšanas process ir līdzīgs. Vispārīgā gadījumā likumu ģenerēšanas 

algoritmu iespējams attēlot ar zemāk doto pseidokodu [60]. Šis algoritms attiecināms uz t.s. 

„skaldi un valdi” stratēģijas algoritmiem, kas ir balstīti uz secīgu nosacījumu telpas 

pārmeklēšanu ar mērķi iegūt tādus nosacījumus, kas apmācības kopu vislabāk sadala klasēs 

[60]. Algoritms ir šāds: 

Procedure SeparateAndConquer (Examples) 

Theory = ∅ 

While POSITIVE(Examples) ≠ ∅ 
Rule = FindBestRule(Examples) 
Covered = Cover(Rule, Examples) 
If RuleStoppingCriterion(Theory, Rule, Examples) 

Exit while 
Examples = Examples \ Covered 
Theory = Theory U Rule 
Theory = PostProcess (Theory) 

return(Theory) 
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Procedure FindBestRule(Examples) 

InitRule = InitializeRule(Examples) 
InitVal = EvaluateRule(InitRule) 
BestRule = <InitVal, InitRule> 
Rules = {BestRule} 

While Rules ≠ ∅ 
Candidates = SelectCandidates(Rules, Examples) 
Rules = Rules \ Candidates 
For Candidate � Candidates 

Refinements = RefineRule(Candidate, Examples) 
For Refinement Refinements 

Evaluation = EvaluateRule(Refinement, Examples) 
unless StoppingCriterion(Refinement, Evaluation,Examples) 

New Rule = <Evaluation, Refinement> 
Rules = InsertSort(NewRule, Rules) 
If NewRule > BestRule 

NewRule = BestRule 
Rules = FilterRules(Rules, Examples) 

return(BestRule) 
 
Algoritmam ir šādi galvenie soļi: 

 Initialize rules – solī tiek izveidota sākotnēja likumu kopa, kas atkarībā no izmantotā 

algoritma var būt ļoti vispārīga (viens likums, kas apraksta visu apmācības kopu), kas tiek 

specializēts, vai ļoti specifiskiem likumiem (katrs likums apraksta vienu apmācības kopas 

piemēru), kas tiek vispārināti; 

 Refine rules – nosaka, vai aplūkojamo likumu nepieciešams padarīt specifiskāku vai 

vispārīgāku; 

 Select candidates – tiek izvēlēta likumu apakškopa, kuru jāizvērš tālāk; 

 Filter rules – dara to pašu, bet var tikt realizēta, izmantojot no iepriekšējā soļa atšķirīgu 

kritēriju; 

 Evaluate rules – procedūra definē likumu kvalitātes noteikšanas paņēmienu, piemēram, 

cik labi konkrēts likums sadala piemēru kopu klasēs; 

 Stopping criterion – nosaka likumu ģenerēšanas pārtraukšanas nosacījumu; 

 Post process – nosaka izstrādāto likumu galīgās apstrādes paņēmienu (var tikt veikta koka 

pārveidošana likumu kopā, noteiktu likumu izslēgšana no galīgās kopas, utml...); 

 

Izmantošanas vadlīnijas 

 

 Lēmumu koki var tik izmantoti šādiem mērķiem: 

 Skaidrojums 

 35



 36

Lēmumu koks var tikt izmantots, lai samazinātu sākotnējo datu kopu, 

atspoguļojot tajā svarīgās likumsakarības un nepazaudējot būtisku informāciju 

par atbilstošo problēmsfēru. Ja iegūtās likumsakarības ir pietiekami 

raksturojošas, tad tās var ievērojami samazināt kopējo datu apjomu. 

 Klasifikācija 

Lēmumu koki var tikt izmantoti, lai klasificētu objektus klasēs. Klasifikācijas 

uzdevumiem tiek izmantota objektu pazīme (atribūts) par piederību klasei. 

 Vispārinājums 

Attēlojuma no neatkarīgu mainīgo kopas (objektu kopas) atkarīgo mainīgo 

kopā (klašu kopā) noteikšana. Šis lēmumu koka pielietojums ļauj atklāt 

objektu klases iezīmes vērtības atkarību no objekta atribūtu vērtībām, tādejādi 

ļaujot paredzēt objekta klases piederību nākotnē, ja zināmas atribūtu vērtības. 

Piezīme: šeit aplūkotie lēmumu koku izmantošanas paņēmieni ir apskatīti tikai no 

induktīvās spriešanas pozīcijas. 

Lēmumu koku izmantošana parasti tiek saistīta ar šādām galvenajām priekšrocībām 

[59]: 

 Ja ir pieejama iepriekš atbilstoši noformēta apmācības datu kopa, tad, 

izmantojot indukcijas metodes lēmumu koka izveidei, ir iespējams izvairīties 

no laikietilpīga eksperta zināšanu iegūšanas procesa.  

 Lēmumu koku izveides metodes ir vairāk pētnieciskas nekā secināšanas 

metodes. Lai tās izmantotu, nav nepieciešams noteikt daudzu parametru 

vērtības. Tā vietā jāņem vērā atsevišķi pieņēmumi par datu modeli [59]. 

 Datu hierarhiska dekompozīcija ietver pieejamo objektu īpašību efektīvāku 

izmantošanu, kā arī ļauj labāk izmantot pieejamos skaitļošanas resursus, kas ir 

īpaši svarīgi klasifikācijas uzdevumos. Lēmumu koks satur tikai tos atribūtus 

un to vērtības, kas ir svarīgas lēmuma pieņemšanai, tādejādi samazinot kopējo 

datu apjomu, kurš ir uzglabājams sistēmas atmiņā. 

 Lēmumu koki var vienlīdz vienkārši tikt izmantoti gan determinētās vidēs, gan 

nedeterminētās vidēs. Šajā gadījumā determinēta vide ir tāda, kurā pilnīgi 

precīzi ir nosakāma saite starp neatkarīgajiem mainīgajiem (atribūtiem) un 

atkarīgajiem mainīgajiem (objektu klasēm). Nedeterminētās vidēs šāda saistība 

parasti nav nosakāma viennozīmīgi, t.i. to iespējams iegūt tikai ar noteiktu 

varbūtību [1]. 
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 Lēmumu koki, pretēji citām klasifikācijas metodēm, veic objektu klasifikāciju, 

izmantojot salīdzinoši vienkāršas objektu atribūtu pārbaudes. Lēmumu koku 

formālisms pats par sevi ir intuitīvi vienkāršs un saprotams. Tādejādi atribūtu 

pārbaudes ir saprotamas arī problēmsfēras ekspertam un atvieglo sadarbību ar 

ekspertu.  

Neskatoties uz minētajām lēmumu koku izmantošanas priekšrocībām, tomēr lai 

izmantotu lēmumu koku ģenerēšanas metodes, ir jāizpilda daži priekšnoteikumi, kā arī 

jāpieņem daži pieņēmumi. Būtiskākie no tiem ir šādi [59]: 

 Pašlaik visplašāk tiek izmantotas tā sauktās augšupejošās metodes (angļu val. 

bottom-up), kuras sākas ar visas apmācības kopas sadalīšanu apakškopās, 

balstoties uz noteiktiem paņēmieniem, un pēc tam rekursīvi atkārtojot to ar 

katru apakškopu, līdz koks ir izveidots. No minētā var redzēt, ka ir svarīgi 

noteikt nosacījumus datu kopas sadalīšanai apakškopās. Diemžēl tas ne 

vienmēr ir vienkārši. Šī ir galvenā atšķirība starp atsevišķiem algoritmiem un 

lēmumu koka izveidošanas tehnikām. 

 Neatkarīgi no tā, kādiem mērķiem tiek izmantots lēmumu koks, ir svarīgi, lai 

tajā tiktu ietvertas tikai būtiskās datu kopas īpašības un tiktu izslēgti 

“trokšņaini”, vai “gadījuma rakstura” dati. Parasti par šo problēmu runā kā par 

“pareizā izmēra” koka atrašanas problēmu. Citiem vārdiem sakot, ir 

nepieciešams noteikt, kāda informācija ietverama, un kāda izslēdzama no 

koka. 

 Apmācības kopas nepilnīgu datu problēma ir viena no vissarežģītāk risināmām 

problēmām. Ir jāuzsver vairākas iespējamās apmācības kopas nepilnības [1]: 

o Trūkstoši dati. Problēma ir saistīta ar to, ka apmācības datu kopā var 

būt tādi piemēri, kuru atsevišķas atribūtu vērtības nav zināmas. Tas 

rada divas galvenās grūtības. Pirmkārt, ja ir izveidots lēmumu koks, tad 

kā tiks klasificēts objekts, kuram kādas no atribūtu vērtībām nav 

zināmas? Otrkārt, kā lēmumu koka ģenerēšanas procesā tiks novērtēti 

apmācības piemēri, kuriem trūkst atribūtu vērtības? 

o Daudzvērtību atribūti. Problēma ir saistīta ar tādu atribūtu eksistenci, 

kuru vērtības katram piemēram ir atšķirīgas. Lai tās atspoguļotu 

lēmumu kokā, būtu nepieciešams ietvert visas vērtības. 
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o Nepārtrauktas atribūtu vērtības. Problēma ir saistīta ar to, ka šāda 

atribūta iespējamo vērtību skaits ir neierobežots. Parasti tiek izmantotas 

sliekšņa vērtības, kas atribūta vērtību apgabalu sadala intervālos. Taču 

ir svarīgi pareizi izvēlēties sliekšņa vērtības, no kurām ir atkarīga 

lēmumu koka struktūra. 

o Nepārtrauktas vērtības kā lēmumu koka gala virsotnes (lēmumi). 

Problēma saistīta ar nepieciešamību paredzēt (klasificēt) tādas 

skaitliskas vērtības kā cena, masa, u.tml., kas pēc būtības ir 

nepārrauktas, t.i. iespējamo vērtību skaits ir neierobežots. Arī šī 

problēma parasti tiek risināta ar sliekšņa vērtību palīdzību. 

 Ņemot vērā to, ka eksistē vairākas pieejas lēmumu koku automātiskai izveidei, 

izvirzās jautājums par izvēlētās metodes pielietojuma efektivitāti noteiktas 

problēmas risināšanai. Diemžēl, ne vienmēr ir viegli noteikt, vai atbilstošā 

metode izveido optimālu un apmācības kopu pietiekami raksturojošu lēmumu 

koku [59]. Ir sastopami piedāvājumi izveidot lēmumu kokus, kombinējot 

vairākas metodes, tādejādi mazinot katra atsevišķā koka nepilnības. 

Lai novērstu minētos trūkumus, var izmantot alternatīvas pieejas likumsakarību 

ģenerēšanai, kas kombinē iepriekš minētās pieejas ar citām, piemēram, ģenētiskiem 

algoritmiem (Sīkāk tie apskatīti sadaļā „Evolūcijas teorijā sakņoti algoritmi”) [60,61]. 

Atsaucoties uz iepriekšējās nodaļās sniegto autonomas intelektuāls sistēmas galveno 

īpašību aprakstu, jāuzsver induktīvās spriešanas tehnikas galvenās iespējas: 

– Induktīvās spriešanas tehnika ļauj uztvert vidi, izmantojot apmācības datu 

kopu, t.i. apmācības datu kopa attēlo noteiktu vides stāvokli; 

– Induktīvās spriešanas tehnika piešķir sistēmai spēju apmācīties, izmantojot 

apmācības datu kopu;  

– Tehnika ļauj uztvert notikumu secību, ja apmācības datu kopā šāda secība ir 

ietverta, t.i. sistēma spēj veikt notikuma jeb stāvokļa seku klasificēšanu, 

tādejādi norādot saiti starp šo stāvokli un tā sekām. Šādā gadījumā par 

klasificējamo objektu kalpo dotais stāvoklis, bet par klases pazīmi šī stāvokļa 

sekas. 

No autonomu intelektuālu sistēmu viedokļa ir jāuzver, ka apmācības kopas datus vāc 

pati sistēma, jo kā minēts iepriekš, autonomai sistēmai nav pieejama ārēja palīdzība (cilvēka 

vai citu sistēmu) [1]. Tādēļ autonomas sistēmas izstrādātājam ir jārēķinās ar apmācības datu 

kopas nepilnībām, kuras sistēmai ir nepieciešams novērst. 
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Vēl viena būtiska problēma autonomu sistēmu gadījumā ir saistīta ar atkārtotu un 

pretrunīgu likumsakarību ģenerēšanas iespēju. To izraisa sistēmas adaptēšanās 

nepieciešamība, kas neaprobežojas ar vienreizēju apmācību, bet gan ar nepārtrauktu 

apmācību, kuras rezultātā var tikt iegūtas arī pretrunīgas likumsakarības. Balstoties uz 

sarežģītas vides īpašībām – nedeterminētību [1] un grūtu prognozējamību [3]. Ir jāuzsver, ka 

vienām un tām pašām darbībām var būt dažādas sekas. Tas nozīmē, ka indukcijas rezultātā 

tiek iegūtas pretrunīgas likumsakarības par atbilstošo darbību sekām. Autonomai sistēmai ir 

jānodrošina iespēja atrisināt likumsakarību pretrunīgumu. Viena no iespējām ir realizēta darba 

praktiskajā daļā – robotizētas sistēmas realizācijā. Robotizētajā sistēmā tiek veikta katra 

likuma novērtēšana, t.i. tiek aprēķināta frekvence, ar kādu likums ir veiksmīgi izmantots 

(sīkāk skat. nodaļu “Sistēmas kodola realizācija robotizētas sistēmas veidā”). 

Ir jāuzsver, ka induktīvā spriešana viena pati nespēj nodrošināt visas autonomas 

intelektuālas sistēmas funkcijas, jo tā neietver procedūras, kas ļauj izmantot iegūtās 

likumsakarības, kā arī tā nesatur vides uztveres un darbību izpildes mehānismu, bez kuriem 

autonomas intelektuālas sistēmas darbība nav iespējama [15]. 

 

Gadījumos sakņota spriešana(angļu val. Case based reasoning) 

 

Vispārīgs apraksts 

 

Gadījumos sakņotas spriešanas tehnika ir salīdzinoši jauna. Tā radusies no pētījumiem 

kognitīvās psiholoģijas jomā un nostiprinājusies kā patstāvīga pieeja kopš no 1977. gada [27]. 

Līdz 20. g.s. deviņdesmito gadu sākumam ir radītas vairākas prototipu sistēmas, kas ir 

pielietotas medicīnas problēmu risināšanā.  

Lai uzskatāmi paskaidrotu gadījumos sakņotas spriešanas sistēmas darbību, var 

iedomāties medicīnas diagnostikas sistēmu, kas ir uzskatāma par klasisku gadījumos sakņotas 

spriešanas pielietojuma sfēru. Šajā piemēra situācijā katra pacienta diagnoze tiek uzstādīta, 

balstoties uz ārsta pieredzi. Par gadījumu šajā kontekstā uzskata pacienta simptomus, kas 

apvienoti ar nepieciešamo ārstēšanas kursu. Kad ārsts sastopas ar jaunu pacientu, viņš 

salīdzina jaunā pacienta simptomus ar iepriekšējo pacientu simptomiem, kas bijuši līdzīgi. 

Līdzīgu simptomu gadījumā tiek izmantots tas pats ārstēšanas kurss, kas tiek pielāgots 

jaunajam pacients (zāļu devas var tik modificētas atbilstoši pacienta svaram, vecumam, 

u.tml.). Objektorientētās sistēmanalīzes sfērā, ar gadījumu saprot informācijas sistēmas 

„lietojuma gadījumu” (angļu val. Use Case), kas apraksta konkrētu situāciju, kurā lietotājs ir 



veicis, vai veiks kādas darbības ar sistēmu, lai sasniegtu mērķi. Lietojuma gadījuma apraksts 

ietver arī mērķa aprakstu, situācijas aprakstu, darbību scenāriju, kā arī alternatīvus darbību 

scenārijus [62]. 

Reālajā pasaulē ir daudz tādu sfēru, kurās gadījumos sakņots spriedums ir ļoti ērti 

pielietojams. Piemēram, jurisprudencē, izskatot līdzīgu noziegumu krimināllietas un 

pieņemtos spriedumus tajās, nekustāmā īpašuma biznesā, nosakot pērkamo, vai pārdodamo 

īpašumu vērtību, plānojot celtniecības darbus noteiktā situācija, kā arī citās jomās, kurās 

iespējams tieši izmantot iepriekšēju pieredzi. Visos minētajos piemēros var redzēt, ka 

gadījumos sakņota sprieduma pielietotājs izmanto pieredzi, lai risinātu jaunas problēmas, vai 

uzdevumus. Gadījumos sakņota spriešanas sistēma īsteno atmiņas pārmeklēšanu ar mērķi 

iegūt līdzīgu gadījumu aprakstus un atbilstošos problēmu risinājumus, kas tiek adaptēti un 

izmantoti esošās problēmas risināšanai. Ja ir iegūts identiska gadījuma un atbilstošā 

risinājuma apraksts, tad adaptēšanās nav nepieciešama, un var tikt izmantots nemainīts 

risinājums. Atmiņa, kas tiek pārmeklēta līdzīgu gadījumu meklēšanai, tiek saukta par 

gadījumu bāzi, kas uzglabā noteiktā veidā strukturētus gadījumus un to risinājumu aprakstus 

[27].  

 

Sistēmas komponentes 

 

Gadījumos sakņotas spriešanas sistēmu iespējams attēlot ar šādu shēmu [27]: 

 

 

 

2.4. attēls. Gadījumos sakņotas spriešanas sistēmas uzbūve 

2.4. attēlā redzamas galvenās sistēmas komponentes: 

 Gadījumu bāze: atmiņa, kurā tiek uzglabāti īpašā veidā strukturēti gadījumu un tiem 

atbilstošo risinājumu apraksti.  
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 Problēmas gadījums: strukturēts gadījuma apraksts, kuram nepieciešams atrast 

risinājumu. 

 Gadījumos sakņots spriešanas mehānisms: paredzēts sprieduma realizācijai, t.i. 

problēmas gadījumam līdzīgu gadījumu meklēšanai gadījumu bāzē un atbilstošā 

risinājuma iegūšanai. 

 Problēmas risinājums: problēmas gadījumam līdzīga gadījuma risinājums.  

Parasti praktiskos pielietojumos gadījumos sakņots spriešanas mehānisms tiek iedalīts 

divās galvenajās daļās: 

 Gadījumu ieguvējs (angļu val. Case retriever): tā galvenais uzdevums ir, 

pārmeklējot gadījumu bāzi, iegūt problēmas gadījumam līdzīgus gadījumus. 

 Gadījumu novērtētājs (angļu val. Case reasoner): tā galvenais uzdevums ir, 

izmantojot sameklētos līdzīgos gadījumus, iegūt risināmā problēmas gadījuma 

atrisinājumu.  

Parasti atrisinājuma iegūšana sevī iekļauj atrasto gadījumu salīdzināšanu ar 

problēmas gadījumu, lai iegūtu atšķirības starp tiem, kā arī iegūto risinājumu 

adaptēšanu jeb modificēšanu, balstoties uz atšķirībām, tā, lai modificētais 

atrisinājums būtu atbilstošs problēmas gadījuma risināšanai. Atrisinājuma 

iegūšanas procesā var tikt meklēti citi gadījumi, no kuriem tiek izmantotas 

atsevišķas to daļas. 

Problēmas gadījuma atrisinājuma meklēšanas dzīves ciklu iespējams attēlot ar šādu 

shēmu[27]: 



 
2.5.  attēls. Atrisinājuma meklēšanas dzīves cikls  

 

2.5. attēlā redzamajā shēmā ir attēloti šādi galvenie soļi: 

 Iegūšana: solis paredzēts gadījumu bāzes pārmeklēšanai ar mērķi iegūt 

aplūkotajam problēmas gadījumam līdzīgus gadījumus. 

 Atkārtota izmantošana: solis paredzēts, lai no iegūtajiem līdzīgajiem gadījumiem 

izvēlētos vispiemērotāko risinājumu. Viena no biežāk lietotām metodēm līdzības 

noteikšanai ir t.s. tuvākā kaimiņa metode (angliski Nearest-neighbor). Tā 

aprakstāma ar šādu sakarību [27]: 




n

i
wiqipifqpLidziba

1
),(),(     , kur 

 Lidziba (p,q) ir līdzības mērs starp gadījumiem p un q; 

 n – atribūtu skaits, kas apraksta gadījumu; 

 wi – i-tā atribūta svars; 

 f(pi,qi) – nosaka, vai i-ā pazīme piemīt (1 – piemīt, 0 – nepiemīt) gadījumiem 

p un q. 

 Pārbaude: solis paredzēts iegūtā risinājuma efektivitātes, vai piemērotības 

novērtējumam. 
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 Saglabāšana: solis paredzēts novērtētā risinājuma saglabāšanai gadījumu bāzē citu 

problēmu risināšanai nākotnē. Viens no visgrūtāk risināmiem jautājumiem, 

pievienojot jaunu gadījumu, ir noteikt, kādās situācijās ir pievienojams jauns 

gadījums, un kādās var uzskatīt, ka tā pievienošana ir lieka. Ja tiek pievienoti 

daudzi gadījumi, tad bāze var izaugt pārāk liela. Citādi tā būs pārāk maza, lai 

efektīvi risinātu problēmsfēras uzdevumus. 

 

Izmantošanas vadlīnijas 

 

Ir vairāki būtiski priekšnoteikumi, kuriem izpildoties, ir vērts izmantot gadījumos 

sakņotu spriešanas tehniku.  

 Būtiskākie no tiem ir šādi [27]: 

 To ir lietderīgi pielietot, ja problēmsfēra nav saprotama pilnībā, vai faktori, kas 

nodrošina problēmas atrisinājumu, nav pilnībā noteikti (piemēram, medicīnas 

diagnostikā). Minētā tehnika ļauj iegūt risinājumus bez pilnīgas problēmsfēras 

izpratnes, balstoties uz iepriekšēju pieredzi. 

 Gadījumos sakņotu spriešanu ir lietderīgi izmantot, ja problēmsfērā ir 

izņēmumi un pilnīgi jauni gadījumi, jo pieredzes saglabāšana un atkārtota 

izmantošana ir salīdzinoši vienkārša. 

 Problēmsfēras gadījumiem ir jāatkārtojas, t.i., ja ir neliela iespēja izmantot 

iegūto pieredzi nākotnes problēmu risināšanai, tad nav lietderīgi izmantot 

gadījumos sakņotu spriešanas tehniku.  

 Gadījumos sakņotu spriešanu var izmantot tikai tad, ja ir iespēja noteikt līdzību 

starp gadījumiem, t.i., ja ir iespējams noteikt parametrus, kas raksturo katru 

gadījumu, un kuri var tikt izmantoti to salīdzināšanai. Ja gadījumus 

raksturojošie parametri nav nosakāmi, vai tie ir atšķirīgi katram gadījumam, 

tad ir praktiski neiespējami izmantot gadījumos sakņotas spriešanas tehniku. 

Ievērojot minētos priekšnosacījumus, gadījumos sakņotas spriešanas tehnika var tik 

izmantota arī autonomu sistēmu vadības mehānismu realizācijai. Gadījumos sakņotai 

spriešanai ir šādas priekšrocības [27], kas var tikt izmantotas autonomu intelektuālu sistēmu 

vadības mehānismu realizēšanai: 

 Ērta pieredzes izmantošana, kas saistīta ar salīdzinoši vienkāršu gadījumu 

bāzes pārmeklēšanu. Tādejādi, ir iespējams būtiski ietaupīt risinājuma 
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iegūšanai vajadzīgo laiku, jo nav nepieciešams veikt darbietilpīgus aprēķinus 

(ja izmanto modeli), vai sarežģītus izvedumus (ja izmanto loģisko izvedumu). 

 Ir iespēja uzkrāt negatīvu pieredzi, lai nākotnē izvairītos no kļūdām.  

 Ir iespēja to izmantot situācijās, kad nav pieejami precīzi problēmsfēras 

modeļi, vai likumsakarības (likumi).  

 Pieeja iekļauj mehānismu pieredzes uzkrāšanai un paplašināšanai. Tas ir 

sevišķi būtiski autonomu intelektuālu sistēmu gadījumā, jo nodrošina spēju 

apmācīties. 

 Iespēja strādāt ar nepilnīgu, vai nedrošu informāciju, jo gadījumu iegūšanas 

solī netiek meklēti identiski, bet tikai līdzīgi gadījumi. Pieeja paredz iespēju 

salīdzināt gadījumus tikai pēc būtiskākajām īpašībām. Ņemot vērā autonomu 

intelektuālu sistēmu īpatnību – grūtu prognozējamību, ir sevišķi svarīgi spēt 

darboties ar nedrošu informāciju un nepilnīgām zināšanām par vidi. Šī īpašība 

nodrošina iespēju darboties situācijās, kas ir pilnīgi jaunas, t .i. salīdzinot esošo 

situāciju ar pieredzētajām, izvēlēties pašu līdzīgāko no pieredzētajām un 

izmantot tajā iegūto pieredzi (gadījumu). 

 Iespēja neveikt visus spriedumus, kas ved pie atrisinājuma, jo, iegūstot 

piemērotu gadījumu no gadījumu bāzes, sistēma var pārņemt risinājumu, 

nerūpējoties par to, kā šis risinājums iegūts. Tādejādi rodas iespēja samazināt 

risinājuma meklēšanai nepieciešamo laiku. 

 Gadījumu apraksti var saturēt darbību scenāriju, kas ietver darbību secību 

mērķa sasniegšanai.  

 Vides uztveršana notiek, lietojot esošās situācijas aprakstu, kuru sistēma 

izmanto, lai veiktu līdzīgu gadījumu meklēšanu zināšanu (gadījumu) bāzē.  

Pieeja ir salīdzinoši vienkārši pielāgojama dažāda veida problēmsfērām, jo katrs no 

iepriekš minētajiem risinājuma iegūšanas soļiem var tikt realizēts, izmantojot dažādus 

tehniskos risinājums, t.i. izmantot uzdevumam pielāgotas datu struktūras, pielietot gadījumu 

datu meklēšanas un indeksēšanas mehānismus u.c. [27]. Diemžēl, šī tehnika neļauj atrast 

risinājumu pilnīgi jaunās un nepieredzētās situācijās.  
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2.4.2 Ciparu apstrādes pieejas 

 

Iepriekšējās nodaļās tika aplūkotas galvenās uz zināšanām balstītas tehnikas, kā arī 

sniegtas svarīgākās to īpašības un izmantošanas īpatnības. Nākošajās nodaļās ir aplūkotas 

ciparu apstrādes (angļu val. Subsymbolic) tehnikas, kas guvušas plašu pielietojumu dažādu 

uzdevumu risināšanai, piemēram, tēlu pazīšanai, optimizācijas uzdevumos, prognozēšanas 

uzdevumos, video informācijas apstrādei, akustisko signālu apstrādei, u.c. [63,  64, 65]. 

Ir veikti mēģinājumi apvienot ciparu apstrādes tehnikas ar simbolu apstrādes tehnikām, 

lai novērstu, vai samazinātu katras konkrētās tehnikas trūkumus, vai ierobežojumus [65]. Lai 

novērtētu iespēju izmantot kādu no ciparu apstrādes tehnikām autonomas sistēmas konkrētu 

īpašību realizēšanai, ir jāanalizē ciparu apstrādes tehniku īpašības un izmantošanas īpatnības. 

 

Mākslīgie neironu tīkli 

 

Vispārīgs apraksts 

 

Mākslīgie neironu tīkli ir paralēlas skaitļošanas iekārtas, kas sastāv no daudziem 

savstarpēji saistītiem vienkāršiem skaitļošanas mezgliem – procesoriem. Minētie procesori ir 

ļoti vienkārši, salīdzinot ar mūsdienās lietoto datoru procesoriem. Neskatoties uz to, ja tie ir 

savienoti pietiekami lielā tīklā, kopā tie spēj risināt sarežģītus uzdevumus [63, 64]. Vārds 

“mākslīgie” tiek lietots, lai sevišķi uzsvērtu to, ka runa ir par mākslīgām sistēmām, nevis par 

dabīgas izcelsmes neironu tīkliem. Literatūras avotos, kas veltīti mākslīgajiem neironu 

tīkliem, parasti vārds “mākslīgie” tiek izlaists. Lai īpaši uzsvērtu neironu tīklu īpašības 

noteiktu uzdevumu risināšanā, neironus mēdz saukt par savienojumiem (angļu val. 

Connections). Šajā gadījumā konekcionistu (angļu val. Connectionists – personas, kas 

nodarbojas ar mākslīgo neironu tīklu attīstīšanu) mērķis ir nevis sasniegt  dabīgo neironu 

darbības pilnīgu atdarināšanu, bet gan piešķirt noteiktas īpašības neironu tīklam, lai tas būtu 

maksimāli pielāgots specifisku uzdevumu risināšanai (tēlu pazīšanai, citu sistēmu vadībai, 

utml...) [63]. Sākotnēji neironu tīklu idejas attīstījās cilvēka smadzeņu darbības pētījumu 

rezultātā, kuru mērķis bija izprast cilvēka smadzeņu darbības principus. Taču, salīdzinot ar 

dabīgajiem neironu tīkliem, mūsdienās neironu tīkli ir salīdzinoši vienkārša to abstrakcija 

[63]. Lai arī pastāv neironu tīkli, kas realizēti aparatūras veidā, plašāku pielietojumu ir 

ieguvuši programmatūras veidā realizēti neironu tīkli. Tas saistīts ar zemākām izstrādes un 

ekspluatācijas izmaksām, kā arī ar plašākām modifikācijas iespējām.  



Pirmie mākslīgo neironu modeļi tika izveidoti jau 20. gadsimta vidū, tomēr plašu 

praktisku pielietojumu tie ieguva 20. gadsimta 90. gados, kad tika atrisinātas dažas teorētiskas 

problēmas un ievērojami pieauga pieejamās skaitļošanas jaudas [63]. Kā vienu no pirmajiem 

neironu modeļiem var uzskatīt t.s. Makkollaka-Pitsa (angļu val. McCulloch - Pitts) modeli, 

kas tika izmantots par pamatu perceptrona darbībai [63]. 

Jāpiebilst, ka sākotnēji neirons tika definēts kā binārs elements, kuram ir vairākas 

svērtas ieejas un viena izeja ar iespējamiem stāvokļiem 0 vai 1 [63, 64]. Pašlaik neirons tiek 

definēts kā skaitļošanas elements, kas realizē divas funkcijas: ieejas svaru summu un 

aktivizācijas jeb sliekšņa funkciju (skat. attēlu 2.7.). 

Izejas signāls tiek iegūts, izmantojot t.s. sliekšņa funkciju. Mūsdienās sliekšņa 

funkcijas ir dažādas, atkarībā no neironu tīkla veida un risināmā uzdevuma specifikas. Kā 

piemēru varētu pieminēt sliekšņa funkciju (tā ir viena no vienkāršākajām): 

 

 

Sliekšna funkcija

+1

Vertiba S

 

Sliekšņa funkcija

+1

Vērtība S

2.6.  attēls. Sliekšņa funkcijas 

 
2.6. attēlā pa kreisi var redzēt, ka, ja svērtā ieejas signālu summa sasniedz vērtību S, 

tad sliekšņa funkcija maina savu vērtību par 1. Attēlā pa labi parādīta sigmoidāla (angļu val. 

Sigmoid) funkcija. Neironu tīkla darbība ir balstīta uz neironu savstarpējo saišu noskaņošanu 

tā, lai pie noteiktiem ieejas signāliem iegūtu nepieciešamos izejas signālus. Saišu 

noskaņošanas procesu sauc par neironu tīkla apmācību. Tādejādi svarīgākā neironu tīklu 

īpatnība ir tā, ka tie netiek tieši “programmēti” konkrētu uzdevumu risināšanai, bet gan tiek 

apmācīti. Šī īpašība ir galvenais dzinulis, kas liek pētniekiem un inženieriem attīstīt un 

izmantot neironu tīklus. 
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Sistēmas komponentes 

 

 Kā jau minēts, katrs neirons ir salīdzinoši vienkārša skaitļošanas vienība, kurai ir 

viena, vai vairākas ieejas un viena, vai vairākas izejas. Neirons veic skaitļošanas operācijas, 

kas ieejas signālus pārveido izejas signālos. 

 Neirona uzbūve attēlota šādā shēmā:  

 

Ini g

ai

aj

Wj,i

Ieejas
Ieejas

funkcija
Aktivizešanas

funkcija
Izejas

 
2.7. attēls. Neirona uzbūve(aizgūts no [1]) 

2.7. attēlā redzamas divas funkcijas: ieejas funkcija un aktivizēšanas funkcija. 

Ieejas funkcijas vērtība tiek iegūta 

pēc šādas formulas: 

Aktivizēšanas funkcijas vērtība tiek iegūta 

pēc šādas formulas: 

Ini

n

J=0

Wj,i aj

 

aj g(Ini)  

Ini - ieejas funkcija i-tajam neironam. 

aj – j-ā neirona izejas funkcijas vērtība 

wj,i – ieejas svara vērtība saitei no j-ā 

neirona uz i-o neironu 

ai – i-ā neirona izejas funkcijas vērtība 

Neirona izejas signāli tiek nosūtīti citiem neironiem, izmantojot svērtas saites, t.i. katra 

saite tiek raksturota ar svaru, kas var pastiprināt signālu, ja svars ir pozitīvs, vai vājināt to, ja 

svars ir negatīvs. 

Savienojot neironu izejas ar citu neironu ieejām, tiek iegūts neironu tīkls ar noteiktu 

struktūru. 2.8. attēlā parādīts viena neironu tīkla uzbūves piemērs: 
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2.8. attēls. Neironu tīkla struktūras piemērs 

2.8. attēlā ar bultiņām parādītas starpneironu saites – viena neirona izejas kalpo par citu 

neironu ieejām. Ar atšķirīgām krāsām attēloti dažādas funkcionalitātes neironi. Ieejas neironi 

iegūst informāciju tieši no informācijas avota – datu ievades saskarnes, datu nolasītājiem 

(devējiem), u.tml. Slēpto slāņu neironi (2. un 3. līmenis) veic signālu pārnesēju un 

pārveidotāju funkcijas. Izejas neironi izdod izejas signālus (piemēram, vadības iedarbes, vai 

situācijas novērtējumu) to patērētājam, piemēram, lietotājam, vai vadības mehānismam. 

Ir neironu tīklu struktūras [63], kurās ir pieļaujamas saites tikai no viena līmeņa uz 

nākamā līmeņa neironiem. Var būt struktūras, kurās ir pieļaujamas saites visi-ar-visiem, kā arī 

atgriezeniskās saites no zemāka līmeņa (līmeņi ar lielāku kārtas skaitli, sākot no ieejas 

neironu līmeņa), uz augstāka līmeņa neironiem.  

Neironu tīklu struktūras ir atkarīgas no risināmā uzdevuma īpatnībām. Neskatoties uz to, 

ir jāpieņem vairāki lēmumi, lai izveidotu neironu tīklu [63]: 

 Saišu struktūra: var pastāvēt dažāda veida savstarpējās saistības modeļi, ieskaitot 

iespēju veidot atgriezeniskas saites. 

 Signālu izplatīšanās likumi: šie likumi apraksta, kā tiek izskaitļoti nākošie neironu 

stāvokļi. Piemēram, var būt struktūras, kurās visiem neironiem nākošie stāvokļi 

tiek izskaitļoti vienlaicīgi, kā arī struktūras, kur vienlaicīgi tiek atjaunotas tikai 

noteiktas neironu grupas, pēc tam, kad tiek atjaunotas kādas citas neironu grupas, 
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u.tml. Šajā gadījumā ar atjaunošanu tiek saprasta izejas signālu iegūšana – 

aktivizācijas funkcijas vērtības aprēķināšana. 

 Ieejas signālu kombinēšanas likumi: visbiežāk tiek lietota ieejas signālu svērtā 

summa, taču var tikt izmantoti arī citi ieejas vērtības iegūšanas paņēmieni, 

piemēram, kāda funkcija, kas nav summa [63, 64]. 

 Aktivitātes funkcija: šī funkcija tiek lietota, lai no iegūtā ieejas signāla aprēķinātu 

izejas signālu. Funkcija var būt definēta bināro skaitļu kopā {0,1}. Šādā gadījumā, 

ieejas signālam sasniedzot noteiktu līmeni – slieksni, izejas vērtība no 0 stāvokļa 

pāriet stāvoklī 1 (aktīvā stāvoklī). Aktivitātes funkcija var būt arī sarežģītāka – 

piemēram, sigmoidāla, vai kāda cita uzdevumam piemērota funkcija.  

 Apmācības likums un koriģējošās saites: kā minēts iepriekš, viena no neironu tīklu 

īpašībām ir spēja apmācīties. Tā ir iespēja neironu tīkla darbības laikā to koriģēt, 

mainot neironu ieejas signālu svarus. Apmācības laikā tiek sniegti paraugu dati. 

Katrs paraugs tiek raksturots ar ieejas funkciju vērtībām un tām atbilstošu izejas 

funkcijas vērtību. Kad veikti aprēķini, tiek noteikta kļūda starp parauga izejas 

signāliem un iegūtajiem signāliem. Šī kļūdas vērtība tiek izmantota, lai koriģētu 

svarus. Viens no svaru korekcijas paņēmieniem ir delta-likums jeb Vidrova-Hofa 

(angļu val. Widrow-Hoff) likums [64].  

Wij (t+1) = Wij(t) + Wij  , bet 

Wij = xj ( di – yi ), kur 

j – neirona numurs, no kura pienāk ieejas signāli, 

i – aplūkojamā neirona numurs  

Wij – signāla svars no neirona i un neironu j, 

t – apmācības cikla kārtas numurs, 

Wij – svara Wij izmaiņas, 

xj – ienākošā signāla vērtība, 

di – parauga izejas signāla vērtība (iegūst no paraugu datu kopas),  

yi – izejošā signāla vērtība. 

Likums paredz veidu, kā iegūt svaru nobīdi , kas tiek pieskaitīta atbilstošajiem svariem, 

tādejādi palielinot, vai samazinot koriģētos svarus. Apmācības process ilgst tikmēr, kamēr 

starpība starp vēlamo izejas signālu un iegūto (aprēķināto) signālu kļūst pietiekami maza. Pēc 

tam neironu tīkla darbību pārbauda ar datiem, kas netika iekļauti apmācības datu kopā. Tos 

sauc par testēšanas jeb eksaminācijas datiem (paraugiem).  
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Izmantošanas vadlīnijas 

 

Lai izstrādātu un veiksmīgi pielietotu neironu tīklus, jāveic šādas galvenās darbības: 

 Jāizvēlas uzdevumam atbilstoša tīkla struktūra. Ir jāuzsver, ka eksistē vairākas 

standartizētas struktūras noteiktu klašu uzdevumu risināšanai [63, 64]. Taču, ja 

uzdevums ir nestandarta, tad struktūra ir jāizveido no jauna. Diemžēl, nav 

vispārīgu vadlīniju neironu tīkla struktūras izstrādei, kas ļautu efektīvi risināt 

dažādus uzdevumus, tādus kā prognozēšanu, tēlu pazīšanu, medicīnas 

diagnostiku, u.c. [63]. Tādēļ tīkla struktūras izstrāde var izrādīties iteratīvs 

process ar lielu iterāciju skaitu.  

 Jānosaka tīkla topoloģija. Ir jānosaka saišu veidi, elementu veidi un to 

savstarpējās saites. Šajā gadījumā arī ir jāsaskaras ar grūtībām, nosakot slēpto 

līmeņu elementu skaitu un savstarpējo saistību, kas izriet no kopēju vadlīniju 

trūkuma, radot nepieciešamību veikt vairākkārtīgu tīkla struktūras 

modificēšanu, līdz tiek iegūts pieņemams konkrētas problēmas risinājums [63].  

 Apmācības datu kopas sagatavošana. Lai neironu tīkls darbotos pietiekami 

efektīvi, tas ir jāapmāca. Šim mērķim jāsagatavo apmācības datu kopa. Katra 

mērķa sasniegšanai ir nepieciešama specifiska apmācības datu kopa. 

Piemēram, vienā un tajā pašā vidē, sistēmai var uzdot mērķi “izvairīties no 

šķēršļiem” un pēc tam mērķi “sadurties ar šķēršļiem”. Mērķi ir pretrunīgi un, 

lai apmācītu neironu tīklu to sasniegšanai, nepieciešamas dažādas apmācības 

datu kopas. Kad tīkls ir apmācīts sasniegt pirmo mērķi, un pēc tam tiek dots 

otrais mērķis, tīkls jāapmāca no jauna. Būtiski ir tas, ka, pēc apmācīšanas otrā 

mērķa sasniegšanai, tīkls vairs nespēs efektīvi sasniegt pirmo mērķi. Citiem 

vārdiem sakot, tīklam nav ilgtermiņa atmiņas, kas ļauj saglabāt pieredzi, kuru 

sistēma guvusi, sasniedzot dažādus mērķus. Tādēļ neironu tīklu, kā vienīgā 

sistēmas vadības mehānisma izmantošana autonomās sistēmās ir apgrūtināta, 

jo neļauj uzkrāt pieredzi ilglaicīgi mainīga mērķa apstākļos. Tomēr, neironu 

tīkli var tikt lietoti kā papildus mehānisms, piemēram, situācijas atpazīšanai, 

klasifikācijai, u.c.  

Atsaucoties uz iepriekšējās nodaļās sniegto autonomas intelektuāls sistēmas galveno 

īpašību aprakstu, jāuzsver neironu tīklu tehnikas galvenās iespējas: 
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– Mākslīgo neironu tīkla ieejas neironu slānis nodrošina iespēju uztvert vidi kā 

noteiktu ieeju vērtību kopu (vektoru). 

– Neironu tīkli var tikt lietoti, lai veiktu kādas darbības, izmantojot izejas 

neironu slāni, kura izejas signāls ierosina noteiktu darbību veikšanu 

(piemēram, elektromotora iedarbināšanu). 

– Viena no visbūtiskākajām mākslīgo neironu tīklu īpašībām ir to spēja 

apmācīties. 

– Izmantojot noteiktu neirona tīkla struktūru, ir iespējams modelēt secīgu 

spriešanu [9]. Taču tiek zaudēta būtiska iespēja – izskaidrošana, kā arī 

zināšanu uzskatāmība (neironu tīklā esošās likumsakarības ir ļoti grūti 

uztveramas, jo praktiski tiek izteiktas ar struktūru, saitēm un svariem 

vienlaicīgi [9]). 

– Ir jāuzsver neironu tīklu spēja darboties ar nepilnīgu uztveres informāciju, t.i., 

ja kāda no tīkla ieejām nav zināma, vai nav pieejama, tīkla darbība kopumā 

netiek pārtraukta. Arī tad, ja situācija ir līdz šim nepieredzēta (nekad nav 

sastapta noteikta ieejas signālu kombinācija), neironu tīkla darbība netiek 

traucēta, un tiek iegūta izejas signālu kombinācija. Kā piemērs var kalpot 

klasifikācijas uzdevums, kad tīklam tiek dots līdz šim neredzēta objekta 

apraksts. Tad par tīkla izeju tiek attēlota klase, kas vistuvāk raksturo 

klasificējamo objektu. 

– Atsaucoties uz nākamo nodaļu, ir jāmin mākslīgo neironu tīklu spēja spriest 

asociatīvi, t.i., izmantojot līdzību. Spēja spriest asociatīvi ir saistīta ar 

asociatīvās atmiņas vienu no realizācijas iespējām, izvēloties atbilstošu neironu 

tīkla struktūru [64].  

– Mākslīgie neironu tīkli var demonstrēt mērķtiecību. Mērķis tiek uzdots ar 

apmācības datu kopas palīdzību, kas nosaka kādām ir jābūt izejām, sastopoties 

ar konkrētām ieejām (“ko darīt ja....”, jeb norāda “ko klasificēt”).  

 

 

 

 

 

 



Asociatīvā spriešana 

 

Vispārīgs apraksts 

 

Turpinot galveno mākslīgā intelekta metožu aplūkošanu, ir būtiski apskatīt asociatīvās 

spriešanas tehniku, jo arī asociatīvās spriešanas mehānismi ir būvēti, izmantojot līdzību ar 

dabīgajiem neironiem [67]. 

Asociatīvās spriešanas stūrakmens ir līdzību noteikšana jeb atpazīšana. Viens no 

plašākiem asociatīvās spriešanas pielietojumiem ir asociatīvā atmiņa. Ņemot to vērā, 

asociatīvās spriešanas būtību ir ērti aplūkot, izmantojot asociatīvās atmiņas tehniku. 

Pieņemsim, ka asociatīvā atmiņa sastāv no 3 šūnām, katru no kurām raksturo 5 

īpašības – x1 līdz x5. Šādā situācijā asociatīvā atmiņa sastāvēs no 3 moduļiem (angļu val. 

Unit) - y1, y2 un y3. 

 

 
2.9. attēls. Asociatīvās atmiņas moduļi 

 

Katram modulim ir svari, kuru skaits atbilst atpazīstamo īpašību skaitam. No piemēra 

seko, ka katram modulim ir 5 svari – w1,i līdz w5,i (i – moduļa numurs). Katram modulim yi 

tiek piekārtots tā aktivizēšanas slieksnis Ti (tā būtība attēlota zemāk).  

Līdzīgi kā neironu tīkliem, katram modulim ir sliekšņa funkcija, kuras vērtība nosaka, vai 

atbilstošais modulis ir aktivizēts, vai nav. Šādas asociatīvo moduļu sistēmas ieeja sastāv no 
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bitu rindas, kurā bitu skaits ir vienāds ar īpašību skaitu (šajā gadījumā 5). Pie kam, 0 nozīmē, 

ka atbilstošā īpašība nav novērota, bet 1 to, ka atbilstošā īpašība ir novērota.  

Katrs svars modulī nosaka atbilstošās īpašības svarīgumu jeb ietekmi uz sliekšņa funkcijas 

vērtību. Saņemot ieejas signālu (bitu virkni), katram modulim tiek aprēķināta aktivizēšanas 

funkcijas vērtība. Ja moduļa sliekšņa funkcijas vērtība sasniedz definēto, tad šis modulis tiek 

aktivizēts. Kad modulis yi (y1, y2 vai y3) tiek aktivizēts, tas norāda uz asociatīvās atmiņas 

atbildi. Asociatīvās atmiņas pilna atbilde ir vektors Y , kurš sastāv no elementiem yi. 

Asociatīvās atmiņas atbildes iegūšanai tiek izmantota šāda sakarība [67]: 
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Kā redzams, Ti norāda uz īpašību skaitu, kurām jāsakrīt ar ieeju. 

Informācijas “ierakstīšana” asociatīvās atmiņas moduļos (šūnās) notiek ar ieejas 

(jautājuma) un atbildes palīdzību. Jautājums ir ieejas vektors X  ar elementiem xi, bet atbilde 

ir vektors Y  ar elementiem yi. Moduļu svari tiek noskaņoti tā, lai noteiktai ieejai 

(jautājumam) atbilstu noteikta izeja (atbilde). Mehānisms būtībā atgādina neironu tīkla 

apmācības procedūru. Atšķirība ir tā, ka neironu tīklu apmāca ar ieeju kopas palīdzību, bet 

asociatīvo moduli apmāca ar vienu vienīgu ieejas un tam atbilstošu atbildes vektoru [67]. 

Aktivizēšanas funkcijas var būt dažādas, kuru izvēle ir atkarīga no uzdevuma [1, 63]. Par 

sliekšņa funkciju lieto iepriekš minētās sliekšņa, vai sigmoidālas funkcijas.  

Piemēram, dabīgās valodas vārdu atpazīšanas uzdevumā [67], katram vārdam, kas 

glabājas asociatīvajā atmiņā tiek veidots viens modulis. Kad pienāk jauna ieeja (jautājums), 

katram modulim tiek aprēķināts ieejai atbilstošo īpašību skaits. Piemēram, ja ir moduļi un 

tiem atbilstoši svari y1={1,1,1} un y2 = {0,1,0}, tad, pienākot ieejai {0,1,1}, tiks iegūti divu 

moduļu novērtējumi: 

Novērtējums (y1) = 2 

Novērtējums (y2) = 1, 
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kas atbilst ar ieeju sakrītošo īpašību skaitam. Piemēra gadījumā, par atmiņas atbildi kļūs y1, 

t.i. tā numurs, kurš ir jāinterpretē atmiņas lietotājam, zinot kāds dabīgās valodas vārds ir 

iekodēts šajā modulī. 

Grafiski tas attēlots šādā shēmā: 

Y1 Y2

Ieeja

Svaru
summa 2 1

Īpašība piemīt atmiņā esošam vārdam (svars =1)

Īpašība nepiemīt atmiņā esošam vārdam (svars =0)

 
2.10. attēls. Vārdu atpazīšana ar asociatīvās atmiņas palīdzību 

 

Piemērs demonstrē galveno asociatīvās atmiņas īpašību – par tās atbildi kalpo tā moduļa 

numurs, kuram ir visvairāk ieejai atbilstošo īpašību. Tas nozīmē, ka visu īpašību esamība ieejā 

var nebūt zināma. Tas ļauj asociatīvās atmiņas ideju izmantot, lai noteiktu ieejas līdzību ar 

pieredzētām (iemācītām) izejām, ja nav pieejama pilna informācija par ieeju, vai tā ir ļoti 

atšķirīga no pieredzētajām, t.i. sistēma sastapusies ar pilnīgi jaunu ieeju. 

 

Izmantošanas vadlīnijas 

 

Mūsdienās asociatīvās atmiņas realizēšanai parasti izmanto mākslīgos neironu tīklus, kas 

ļauj iegūt izejas signālu arī tad, ja ieejā tiek dots nepilnīgs signāls – trūkst atsevišķu bitu [64]. 

Līdzīgi kā neironu tīkls, asociatīvo moduļu kopa spēj darboties nepilnīgu datu apstākļos, t.i., 

ja nav informācijas par kādas noteiktas īpašības esamību, tad par tās vērtību tiek pieņemta 0 

(var tikt pieņemta cita noklusēta vērtība, ja asociatīvā spriešana tiek realizēta, izmantojot citu 

tehniku).  

Ja asociatīvā spriešana tiek izmantota autonomā sistēmā, lai atpazītu situācijas, kurās 

nokļuvusi sistēma, tad sistēma iegūs rezultātu – situācijas numuru arī tad, ja situācija būs 

iepriekš nepieredzēta, jo tiks izvēlēta “līdzīgākā” no pieredzētajām. Ņemot vērā sarežģītas 
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vides mainību un daudzveidību, šī īpašībā ir ļoti būtiska, lai autonoma sistēma nenokļūtu 

strupceļā. Atšķirībā no neironu tīkla, asociatīvie moduļi ir vienkāršāki un ar pilnīgi skaidriem 

noteikumiem moduļa struktūras izvēlē [67].  

Atsaucoties uz iepriekšējās nodaļās sniegto autonomas intelektuāls sistēmas galveno 

īpašību aprakstu, jāuzsver asociatīvās spriešanas tehnikas galvenās iespējas: 

– Asociatīvās spriešanas mehānisms ļauj uztvert vidi ar tās ieejas vektora 

starpniecību, kā arī veikt noteiktas darbības ar tā izejas vektora starpniecību, 

izvēloties, kādu noteiktu darbību, piemēram, pēc augstākās svaru summas vērtības. 

– Asociatīvas atmiņas mehānisms ļauj apmācīties, pievienojot jaunus moduļus un 

noskaņojot to svaru vērtības. Atšķirībā no neironu tīkliem, asociatīvās atmiņas 

mehānisms tiek apmācīts ar vienu ieejas vektoru un vienu izejas vektoru vai arī 

pievienojot jaunu moduli un noskaņojot tā svaru vērtības.  

– Pateicoties asociatīvās spriešanas mehānisma spējai apstrādāt nepilnīgu 

informāciju, piemēram, apstrādāt ieejas ar trūkstošām ieejas vektora vērtībām, 

atmiņā glabātās zināšanas var izmantot pilnīgi jaunās situācijās, t.i., apstrādājot 

līdz šim nepieredzētus ieejas vektorus. 

– Mērķtiecība izpaužas tāpat kā neironu tīkliem, t.i. mērķis tiek uzdots, izmantojot 

apmācības datus – ieejas un izejas vektorus. 

Neskatoties uz to, asociatīvās spriešanas kā vienīgā sistēmas vadības mehānisma 

izmantošana ir apgrūtināta, jo: 

1. Asociatīvais modulis nesatur procedūru sliekšņa funkcijas noteikšanai. Tas var būt 

izšķiroši svarīgi mainīga uzdevuma apstākļos, jo sistēmai jāspēj adaptēties. 

2. Nav procedūras moduļu skaita noteikšanai, lai noteiktu, kad pievienojams jauns 

modulis. Tas nepieciešams, lai sistēma bez ārējas palīdzības spētu pati pievienot no 

jauna pieredzētu situāciju aprakstus. 

3. Līdzīgi neironu tīkliem, vai evolucionārām pieejām (sīkāk skat. nākošo sadaļu 

“Evolūcijas teorijā sakņoti algoritmi”), arī asociatīvās spriešanas mehānisms nespēj 

paskaidrot savu risinājumu, kā arī patstāvīgi izdarīt izvēli starp vairākiem 

iespējamajiem risinājumiem. 

Visi minēti trūkumi liedz asociatīvo spriešanu izmantot kā vienīgo mehānismu autonomā 

intelektuālā sistēmā. Tomēr, tas var tikt izmantots, lai uzkrātu zināšanas par sistēmas 

pieredzētajām situācijām un nepieciešamības gadījumā no atmiņas sameklēt pašreizējai 

situācijai līdzīgas situācijas. Tas palielina autonomas sistēmas elastību un spēju pielāgoties, jo  

ļauj izmantot zināšanas par līdzīgām situācijām pašreizējā, nepieredzētā situācijā.  



 

 

Evolūcijas teorijā sakņoti algoritmi 

 

Vispārīgs apraksts 

 

Evolūcijas teorijā sakņoti algoritmi (angļu val. Evolutionary algorithms) ir 

pārmeklēšanas algoritmi, kas pamatojas uz Darvina evolūcijas teoriju - uz dabīgo indivīdu 

izlases principu - dabā lielāka iespēja izdzīvot ir tiem indivīdiem, kas ir labāk piemēroti videi, 

kurā tie dzīvo [68]. Šajās pieejās katrs indivīds ir noteikts uzdevuma atrisinājums, kas ņemts 

no atrisinājuma stāvokļu telpas [68]. Indivīdi tiek apvienoti grupās jeb populācijās. Katrs 

potenciālais atrisinājums tiek kodēts īpašā veidā, t.s. hromosomās. Hromosomas parasti ir 

kods bināras rindas veidā, kas attēlo atbilstošo risinājumu. 

Katras iterācijas laikā, kas tiek saukta par paaudzi [68], hromosomas tiek novērtētas, 

izmantojot t.s. lietderības jeb piemērotības funkciju (angļu val. Fitness function). Labākās 

hromosomas jeb indivīdi piedalās nākamās paaudzes radīšanā.  

Uzskatāmi tas attēlots šādā shēmā [66]: 

 
2.11.  attēls. Vienas populācijas apstrādes cikls 
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Lai radītu nākamās paaudzes hromosomas, tiek izmantotas iepriekšējās paaudzes 

daļas, t.s. gēni. Gēni tiek apstrādāti, lietojot īpašus operatorus jeb funkcijas – mutāciju un 

krustošanos.  

Krustošanās ir svarīgākā procedūra, kas ļauj populācijai kopumā kļūt arvien labākai, 

t.i. populācijas indivīdi kļūst labāk piemēroti videi. Krustošanās klasiskajā variantā katras 

iterācijas laikā tiek veikta hromosomu apgabalu apmaiņa starp esošās populācijas indivīdiem. 

Tādejādi tiek veidota nākamā paaudze. Krustošanās procesā tiek izmantoti tikai labāko 

indivīdu apgabali ar mērķi iegūt vēl labākus indivīdus. Tādejādi populācija attīstās, tuvojoties 

atrisinājumam.  

Tas, kādi apgabali piedalās apmaiņā, ir atkarīgs no sistēmas izstrādātāja izvēles. 

Diemžēl, nav vienotas pieejas, kas ļautu precīzi noteikt, kāds krustošanās mehānisms (cik liels 

indivīdu apgabals piedalās krustošanā) lietojams noteiktā uzdevumā [65]. Ir sastopami 

ieteikumi pielietot adaptīvu mehānismu, kas ļauj sistēmas darbības laikā mainīt krustošanās 

parametrus, t.i. dinamiski noteikt, cik bitu piedalās krustošanā, kuri biti tiek mainīti, u.tml. 

[65] 

Krustošanas operatora darbība uzskatāmi attēlota šādā shēmā (apmaiņa notiek ar 

pirmajiem 4 bitiem): 

 
2.12. attēls. Krustošanās operatora darbības shēma 

 

Shēmā attēlota divu indivīdu A un B savstarpēja krustošana, kuras rezultātā tiek iegūti 

nākamās paaudzes indivīdi C un D.  

Lai attīstības gaitā izvairītos no iekļūšanas lokālajos minimumos, tiek lietots otrs 

operators – mutācija. Lokālais minimums ir kāda atrisinājuma telpas apgabala labākais 

risinājums, kurš nav visas atrisinājumu telpas labākais risinājums. Ja sistēma nevar aplūkot 

visu atrisinājumu telpu, tad ir liela iespēja, ka tiks iegūts tikai kāda atrisinājumu telpas 

apgabala labākais risinājums. Mutācija ir gadījuma process, kas katras iterācijas laikā nejaušas 

izvēles ceļā maina kādu populācijas indivīdu apgabalus. Tas ļauj nejaušā ceļā iegūt 
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atrisinājumus, kas var atrasties jebkurā atrisinājuma telpas apgabalā. Tādejādi mutācija sniedz 

principiālu iespēju pārmeklēt visus atrisinājuma telpas apgabalus un tiekties uz labāko 

atrisinājumu [65, 66].  

Mutācijas operatora darbība attēlota šādā shēmā (nejauši izvēlēts indivīds A un nejauši 

izvēlēts 2. bits, kura vērtība tiek mainīta): 

 
2.13. attēls. Mutācijas operatora darbība 

 

Evolūcijas teorijā sakņoti algoritmi ir iedalāmi šādās galvenajās grupās [66]:  

 Ģenētiskie algoritmi (angļu val. Genetic algorithms); 

 Evolucionārā programmēšana (angļu val. Evolutionary programming); 

 Ģenētiskā programmēšana (angļu val. Genetic programming); 

 Evolucionārās stratēģijas (angļu val. Evolutionary strategies); 

 

Vispārīgā veidā evolucionāros algoritmus iespējams aprakstīt ar šādu pseidokodu [68]: 

 Procedūra EA 

 Begin 

  T=0 

Inicializēt populāciju P(t) 

Novērtēt populāciju P(t) 

While pārtraukšanas nosacījums nav apmierināts do 

Begin 

   t = t+1 

   Izvēlēties populāciju P(t) no P(t-1) 

   Mainīt populāciju P(t) 

   Novērtēt populāciju P(t) 

End 

End. 

Pseidokodā ir izceltas procedūras, kas tiek veiktas algoritma darbības laikā. 
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Izmantošanas vadlīnijas 

 

Evolucionārie algoritmi ir vispārīgas nozīmes pārmeklēšanas tehnikas, kas var tikt 

pielietotas dažādās sfērās, t.sk. funkciju optimizācijai, adaptīvai vadībai, adaptīvai testēšanai 

un mašīnu apmācībai [66, 68]. 

To galvenās priekšrocības ir salīdzinoša vienkāršība un ļoti neliels skaits prasību, kas 

jāapmierina, lai tos varētu izmantot: 

 Jāizveido attēlojums no pārmeklējamās risinājumu kopas hromosomu jeb 

indivīdu kopā. Citiem vārdiem, jāatrod veids, kā potenciālos atrisinājumus var 

kodēt hromosomu veidā (visbiežāk binārā veidā). 

 Jāatrod piemērotības jeb novērtējuma funkcija, kas ļauj novērtēt katra indivīda 

efektivitāti. 

Neskatoties uz šķietamu pielietojuma vienkāršību, tehnikas lietotājam ir jāpieņem 

vairāki svarīgi lēmumi par algoritma darbības parametriem. Galvenās izvēles alternatīvas ir 

šādas [65]: 

 Risinājuma kodēšana un atkodēšana: izstrādātājam ir jāatrod piemērots veids, 

kā kodēt visus iespējamos risinājumus unikālās skaitliskās virknēs. Pastāv 

vairāki kodēšanas veidi, bet visizplatītākie ir  

 Binārā kodēšana – visi risinājumi tiek kodēti kā binārās skaitīšanas 

sistēmas skaitļi, t.i. katram unikālam risinājumam atbilst binārs skaitlis. 

Šī metode ir salīdzinoši vienkārša, un parasti tā ir viena no pirmajām 

alternatīvām, kas tiek novērtēta, izvēloties kodēšanas metodi. 

 Greja (angļu val. Gray) kods. Arī šis kods ir balstīts uz bināriem 

skaitļiem, un katram unikālam risinājumam atbilst unikāla bināru 

ciparu virkne. Atšķirībā no iepriekšējās metodes, katri divi blakus esoši 

potenciālie risinājumi atšķiras par ne vairāk kā vienu bināru ciparu. 

Piemēram, 001 un 011, 111 un 110. Šī kodēšanas metode radusies, lai 

novērstu iepriekšējās kodēšanas metodes trūkumu. Kodējot 

risinājumus, izmantojot binārās kodēšanas metodi, divi blakus esoši 

risinājumi var atšķirties ar visiem bināriem cipariem, t.i. pēc būtības 

ļoti tuvu risinājumu binārs atspoguļojums ir pilnīgi atšķirīgs. 

Piemēram, 0111 un 1000. Tādēļ, lai pārmeklētu šos atrisinājumus, 
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sistēmai jāmaina viss kods. Ņemot vērā izmantoto operatoru īpatnības, 

visa koda maiņa ir problemātiska. 

 Skaitliskais atspoguļojums. Šī kodēšanas metode paredz katra unikāla 

risinājuma kodēšanu ar naturālu skaitļu kopas skaitļu virkni, piemēram, 

{2;3;4;5}, u.tml.  

Kodēšana ietver arī citu parametru noteikšanu. Piemēram, indivīda garums, vai 

reālu skaitļu kodēšanas paņēmiens – izstrādātāja izveidots reālu skaitļu 

kodēšanas veids, kas ļauj reālus skaitļus attēlot binārā veidā [66], u.c. 

 Populācijas inicializācija [66]. Algoritma darbības sākumā tiek veikta 

sākotnējās indivīdu populācijas inicializācija. Tā paredz noteikta skaita 

indivīdu izveidi gadījuma ceļā. Ja ir pieejama sākotnējā informācija par 

atrisinājumu telpu, tad to var izmantot, lai noteiktu indivīdu skaitu. Būtiskākais 

faktors ir populācijas izmērs – indivīdu skaits populācijā. Ja populācija ir pārāk 

maza, tad ir risks nonākt lokālajos minimumos, t.i. pārāk maza populācija 

sliecas uz viena risinājuma tipa (stratēģijas) izmantošanu. Turpretī, pārāk liela 

populācija dod lielāku iespēju atrast optimālu risinājumu, bet prasa lielus 

skaitļošanas resursus. Tādejādi, sistēmas izstrādātājam ir jānosaka optimālais 

populācijas izmērs, kas nemainās visā algoritma darbības laikā. Diemžēl, 

optimālā populācijas izmēra noteikšana ir pieredzē sakņots process, jo nav 

pieejas, kas ļautu to aprēķināt, balstoties uz uzdevuma īpatnībām. 

 Selekcija jeb atlase. Selekcija ir labāko populācijas indivīdu noteikšana un 

atlase pēcnācēju – nākamās iterācijas populācijas izveidei. Pirms atlase tiek 

veikta, katrs indivīds tiek novērtēts, izmantojot piemērotības jeb novērtējuma 

funkciju, kas katram indivīdam piešķir skaitlisku vērtību – rangu.  

 Vairošanās. Vairošanās ir process, kura laikā no populācijas tiek izveidota 

jauna populācija. Šis process sastāv no divām fāzēm – krustošanās un 

mutācijas. Krustošanās procesā gadījuma ceļā tiek izvēlēti divu indivīdu koda 

apgabali, kuri tiek savstarpēji aizstāti. Tādejādi, no divu labu indivīdu kodiem 

var iegūt vēl labāku indivīdu. Protams, pastāv iespēja, ka apmaiņas rezultātā 

viens no pēcnācējiem mantos sliktās vecāka īpašības.  

Mutācija ir process, kura laikā gadījuma ceļā (parasti ar varbūtību 0,001 vai 

salīdzināmu ar to) tiek mainīts nejauši izvēlēta jaunās paaudzes indivīda koda 

apgabals. Mutācija nodrošina iespēju aplūkot katru stāvokļu telpas stāvokli. 

Izstrādātājam ir jānolemj, kā tiek veikta krustošanās, t.i., cik lieli apgabali tiek 
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krustoti  un, krustošanās varbūtība(var tikt krustoti vieni un tie paši apgabali, 

viens apgabals, vairāki apgabali, nejauši apgabali, utt. [66, 68]). 

Jānosaka mutācijas varbūtība un apjoms – mutācijai var būt pakļauts viens 

virknes elements, var mutēt vairāki. Jo plašākas mutācijas, jo lielāka iespēja, 

ka stāvokļu telpas pārmeklēšana vairāk līdzinās varbūtīgai pārmeklēšanai. Ja 

mutācija tiek izmantota pārāk šauri, tad mazinās visu stāvokļu pārmeklēšanas 

iespēja [66].   

Neskatoties uz minētajiem galvenajiem jautājumiem, kas ir jāatrisina pirms pieeja var 

tikt izmantota, literatūrā [66] ir sastopami norādījumi par situācijām, kurās ir lietderīgi 

izmantot evolucionārās pieejas. Galvenie no tiem ir šādi: 

 Ir nepieciešams iegūt risinājumus, kas ir tuvi “optimālam”, “pieņemamā” laika 

intervālā. Šajā gadījumā “optimāls” un “pieņemams” ir atkarīgs no konkrēta 

uzdevuma. 

 Ir iespēja lietot paralēlu datu apstrādi. Tādejādi ir iespējams samazināt 

risinājuma meklēšanas laiku, jo evolucionārās pieejas ļauj izmantot paralēlas 

datu apstrādes priekšrocības. 

 Ir pieejams pieņemams atrisinājuma kodēšanas veids. 

 Ir pieejama “laba” novērtēšanas funkcija, t.i. funkcija ir skaidri definēta, tās 

rezultāta iegūšana neprasa lielus skaitļošanas resursus [66]. 

 Tad, kad atmaksājas katra potenciālā risinājuma novērtēšana. Šie gadījumi ir 

cieši saistīti ar “labas” novērtēšanas funkcijas esamību.  

 Gadījumos, kad ir pieņemams risinājums, kas ir tuvs optimālam, bet nav 

optimāls. Šis nosacījums ir saistīts ar evolucionāro pieeju darbības īpatnībām, 

jo tās negarantē optimāla risinājuma iegūšanu, bet nodrošina pieņemama 

risinājuma iegūšanu. 

 Atrisinājumu stāvokļu telpa ir pārāk liela, lai izmantotu citas pārmeklēšanas 

stratēģijas.  

Lai palīdzētu noteikt, vai evolucionārās pieejas ir piemērotas konkrēta uzdevuma 

risināšanai, var minēt šādas galvenās to pozitīvās īpašības [66]: 

 Parasti pieņemamus risinājumus atrod salīdzinoši ātri. 

 Spēja apstrādāt vairākus risinājumus paralēli. 

 Nav nepieciešams izmantot sarežģītus matemātiskos aprēķinus.  



 62

 Praktiski nav ierobežojumu novērtējuma funkcijai. Tas nozīmē, ka var tikt 

izmantota praktiski jebkura funkcija, kas nodrošina indivīdu novērtējumu un ir 

pieņemama sistēmas izstrādātājam dotā uzdevuma ietvaros.  

 Rezultāts ir vairāki salīdzinoši labi risinājumi, nevis viens, kā lielākajai daļai 

citu pārmeklēšanas stratēģiju. 

 Ja risināmā uzdevuma ietvaros nav iespējams iegūt indivīdu novērtējuma 

funkciju, tad pieejas izmantošanai nav jēgas, jo bez atbilstošas funkcijas 

sistēma nespēs novērtēt iegūtos risinājumus. Tas liegs indivīdu populācijai 

(atrisinājumu kopai) tuvoties atrisinājumam.  

 Negarantē optimāla risinājuma atrašanu, bet nodrošina pieņemama risinājuma 

iegūšanu, kas ir tuvs optimālam. 

Lai gan evolucionāro pieeju izmantošana ir saistīta ar vairākām grūtībām, tās ir 

guvušas plašu pielietojumu, jo to realizācija ir salīdzinoši vienkārša un saprotama arī tiem, kas 

nav tieši saistīti ar mākslīgo intelektu.  

Galvenie parametri, kas raksturo evolucionārās pieejas, ir populācijas apjoms, 

krustošanās iespēja un tips, kā arī mutācijas iespēja. Lai nodrošinātu sistēmas konverģenci uz 

pieņemamu atrisinājumu, ir pareizi jānosaka minētie parametri. Diemžēl nav vienotas teorijas, 

kas noteiktu attieksmes starp šiem parametriem, lai arī prakse rāda, ka šādas attieksmes pastāv 

konkrēta uzdevuma robežās. Tādēļ parasti optimālās parametru vērtības tiek noteiktas 

eksperimentu ceļā un ir atšķirīgas dažādos uzdevumos[65, 66]. Autonomai sistēmai 

uzdevumus dod sistēmas lietotājs. Tādēļ katru reizi, kad sistēmai tiek dots jauns uzdevums, ir 

jāmaina minētie parametri. Ņemot vērā to, ka nav vienotas parametru noteikšanas teorijas, 

parametru vērtību iegūšana nav veicama automātiski. 

Aplūkojot šīs pieejas pielietojumu autonomu intelektuālu sistēmu izstrādei, ir jāuzsver 

galvenā tehnikas priekšrocība un reizē tās trūkums – novērtējuma funkcija. Kā minēts 

iepriekš, ja ir iespējams noteikt indivīdu novērtēšanas funkciju, tad pieeja sniedz ērtu 

paņēmienu risinājuma iegūšanai. Autonomā sistēmā, novērtēšanas funkcija ir automātiski 

jākonstruē tāda, kas atbilst lietotāja uzdevumam. Ja uzdevums ir sarežģīts, tad tādas funkcijas 

automātiska izveide ir ļoti grūta, vai pat neiespējama, jo tai ir jāattēlo attieksme starp 

risinājumu un tā piemērošanas sekām – rezultātu, kuru jānovērtē. Sarežģītas vides var būt 

grūti prognozējamas, vai pat neprognozējamas [1, 2], kas padara neiespējamu precīzu seku 

noteikšanu. Tādejādi automātiska novērtējumu funkcijas izveide sarežģītās vidēs ir grūta, vai 

pat neiespējama. 
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Minēto iemeslu dēļ evolucionārās pieejas nevar kalpot par vienīgo autonomas 

intelektuālas sistēmas vadības mehānismu.  

Saistībā ar iepriekšējās nodaļās sniegto autonomas intelektuāls sistēmas galveno 

īpašību aprakstu, jāuzsver evolūcijas teorijā sakņotu pieeju galvenās iespējas: 

– Evolūcijas teorijā sakņotās pieejas, izmantojot iegūtos atrisinājumus, ļauj 

realizēt vides uztveri un darbību izpildes mehānismu. 

– Kā minēts iepriekš, izmantojot īpašus operatorus (selekcija, krustošanās un 

mutācija), pieejas demonstrē spēju apmācīties, kas ļauj sākotnēji iegūtajiem 

atrisinājumiem konverģēt uz vislabāko atrisinājumu.  

– Ir iespējams izmantot iegūtos atrisinājumus pilnīgi jaunās un nepieredzētās 

situācijās, jo atrisinājuma efektivitāti nosaka novērtējuma funkcija, kurā vides 

stāvoklis ir tikai viens no funkcijas argumentiem. Tādejādi, sastopoties ar 

jaunu situāciju, sistēma izmantos vislabāko iegūto risinājumu saskaņā ar tā 

novērtējuma funkcijas vērtību.  

– Sistēma, kas izmanto evolūcijas teorijā sakņotas pieejas, ir mērķtiecīga, jo tā 

cenšas iegūt atrisinājumu ar visaugstāko (vai, atkarībā no uzdevuma, 

viszemāko) novērtējuma funkcijas vērtību, kura būtībā, definē mērķi, uz kuru 

sistēmai jātiecas, t.i. maksimizēt, minimizēt, vai noturēt līdzsvarā noteiktas 

funkcijas vērtību.  

 

2.4.3 Kopsavilkums par galvenajām pieejām 

 

Iepriekšējās nodaļās aplūkoto pieeju īpašības ir apkopotas šādā tabulā: 

Tabula 2.1. Īpašību kopsavilkums 

Īpašība / 
Tehnika 

Deduktīvā 
spriešana 

Induktīvā 
spriešana 

Gadījumos 
sakņota 

spriešana 

Mākslīgie 
neironu 

tīkli 

Asociatīvā 
spriešana 

Evolūcijas 
teorijā sakņoti 

algoritmi 
Spēja uztvert 

vidi 
X X X X X X 

Spēja veikt 
darbības 

X  X X X X 

Spēja 
apmācīties 

 X X X X X 

Spēja spriest 
deduktīvi 

X   X 2*   

Spēja izmantot 
pieredzi pilnīgi 

jaunās 
situācijās 

X  X X X X 

Spēja spriest    X 3* X  
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asociatīvi 
Spēja uztvert 

notikumu 
secību 

 X  X  X 

Mērķtiecība X  X 1*  X 4*  X 4* X 5* 
 

Tabulā ar “X” norādīts, ka konkrētajai tehnikai īpašība piemīt, bet tukšums norāda, ka 

īpašība nepiemīt. Ar “*” norādīts, ka īpašība piemīt, bet ir pielietojuma ierobežojumi, vai 

īpatnības, kas paskaidrotas zemāk. 

1* - Mērķtiecība izpaužas tehnikas spējā iegūt esošajai situācijai līdzīgu gadījuma 

aprakstu, kas ietver problēmas risinājumu (sīkāk skat. sadaļu “Gadījumos 

sakņota spriešana”); 

2* - Deduktīvā spriešana var tikt realizēta, izvēloties īpašu neirona tīkla struktūru, 

apmācības stratēģiju un aktivitātes izplatīšanās stratēģiju [69]. Ir jāuzsver, ka 

šādas pieejas nespēj izskaidrot veiktā sprieduma iemeslus (būtiska ekspertu 

sistēmu pozitīvā īpašība), un neļauj lietotājam ērtā veidā attēlot, vai papildināt 

zināšanas. Parasti uzsver neironu tīklu ierobežojumus veikt augsta līmeņa 

secīgus (deduktīvus) spriedumus, pretēji efektīvai zema līmeņa signālu 

apstrādei un vadībai [9]. 

3* - Asociatīvā spriešana var tikt izmantota, ja ir realizēta asociatīvā atmiņa, 

izmantojot mākslīgos neironu tīklus (sīkāk skat. sadaļu “Asociatīvā spriešana”) 

4* - Mērķis tiek uzdots ar apmācības kopu, t.i. ieejas signālu un atbilstošo 

risinājumu kopu, kuru izmanto neironu tīkla apmācībai, tādejādi norādot 

mērķi, ko klasificēt. 

5* - Mērķis tiek uzdots ar risinājumu novērtēšanas funkciju, kas tiek izmantota, 

lai novērtētu konkrēta rezultāta atbilstību atrisinājuma nosacījumiem (sīkāk 

skat. sadaļu “Evolūcijas teorijā sakņoti algoritmi”).  

Tehniku īpatnību un autonomas sistēmas prasību atbilstības tabula parāda, ka nevienai 

no aplūkotajām tehnikām nepiemīt visas autonomai intelektuālai sistēmai nepieciešamās 

īpašības. Tas nozīmē, ka neviena no tām nevar tikt izmantota kā vienīgais autonomas 

intelektuālas sistēmas vadības mehānisms darbībai sarežģītās vidēs.  

Taču, apvienojot vairākas tabulā norādītās tehnikas vienā sistēmā, katras tehnikas 

trūkumi tiek kompensētas ar citas tehnikas priekšrocībām, nodrošinot visu prasību izpildi. 

Piemēram, kombinējot induktīvās un deduktīvās spriešanas tehnikas, sistēma nodrošina 

lielāko daļu prasību, izņemot spēju spriest asociatīvi.  
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Ņemot vērā literatūrā sastopamo atziņu, ka simbolu apstrādes sistēmas ir vairāk 

piemērotas vispārīgu intelektuālu sistēmu izstrādei nekā ciparu apstrādes metodes [5, 9], kā 

arī ciparu metožu trūkumus, kas saistīti ar zināšanu attēlošanu cilvēkam pēc iespējas 

saprotamā veidā, darbā galvenais uzsvars ir likts uz simbolu apstrādes tehnikām. Tādejādi, lai 

nodrošinātu visu autonomas intelektuālas sistēmas galveno īpašību izpildi, ir jāizmanto 

deduktīvās, induktīvās un asociatīvās spriešanas tehnikas.  

Ņemot vērā sarežģītu vižu vājo prognozējamību un mainību, minētās trīs spriešanas 

tehnikas ir jāpapildina ar gadījumos sakņotas spriešanas tehniku. Tas nodrošina iespēju uzkrāt 

sistēmas pieredzi tieši, t.i. uzkrāt pilnīgu situācijas un tai atbilstošā risinājuma aprakstu, kā arī 

samazināt risinājuma iegūšanas laiku, jo gadījumu iegūšanas mehānisms ir salīdzinoši 

vienkāršs (sīkāk skat. sadaļu “Gadījumos sakņota spriešana”). Ir jāuzsver gadījumos sakņotas 

spriešanas spēja darboties nepilnīgas informācijas apstākļos, jo, līdzīgi kā asociatīvās 

spriešanas tehnikā, tiek izmantota tikai līdzība ar esošo situāciju, nevis pilnīga atbilstība. To 

var izmantot, sastopoties ar pilnīgi jaunām un iepriekš nepieredzētām situācijām. Tādejādi, 

autonomas intelektuālas sistēmas galveno īpašību realizēšanai ir mērķtiecīgi izmantot 

induktīvās, deduktīvās, gadījumos sakņotas un asociatīvas spriešanas tehnikas, apvienojot tās 

vienotā autonomā intelektuālā sistēmā. Šajā nodaļā paveiktais: 

 

1. Definēts autonomas intelektuālas sistēmas termins. 
2. Definēts sarežģītas vides termins un analizētas sarežģītu vižu īpašības. 
3. Pamatojoties uz sarežģītu vižu īpašībām, definētas prasības pret autonomas 

intelektuālas sistēmas funkcionalitāti. 
4. Aprakstītas deduktīvās, induktīvās un gadījumos sakņotas spriešanas tehnikas. 
5. Aprakstītas mākslīgo neironu tīklu, asociatīvās spriešanas un evolūcijas teorijā 

balstītās tehnikas. 
6. Izveidots katras aplūkotās tehnikas vispārīgs apraksts un izmantošanas vadlīniju 

kopsavilkums. 
7. Izmantojot izveidoto funkciju atbilstības tabulu, izanalizēta katras no aplūkotajām 

tehnikām atbilstība izvirzītajām prasībām pret autonomas intelektuālas sistēmas 
funkcionalitāti darbībai sarežģītās vidēs. 

8. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, secināts, ka autonomas intelektuālas sistēmas 
galvenās īpašības iespējams realizēt, integrējot induktīvās, deduktīvās, gadījumos 
sakņotas un asociatīvas spriešanas tehnikas vienotā sistēmā. Šis secinājums ļauj 
formulēt darba mērķi – izstrādāt un praktiski realizēt hibrīdu autonomas 
intelektuālas sistēmas kodolu, kā arī uzdevumus – balstoties uz eksperimentu 
rezultātiem, izanalizēt šādas sistēmas īpašības un novērtēt tās praktisko 
pielietojumu.  
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3. HIBRĪDAS INTELEKTUĀLAS SISTĒMAS 

 

3.1 Hibrīdu intelektuālu sistēmu definīcija 

 

Iepriekšējās nodaļās tika analizēta plašāk pazīstamo mākslīgā intelekta tehniku 

pielietojuma iespējas autonomas intelektuālas sistēmas izstrādei darbam sarežģītās vidēs. 

Pamatojoties uz īpašību analīzes rezultātiem, tika secināts, ka autonomas intelektuālas 

sistēmas īpašību realizācija nav iespējama, izmantojot tikai kādu konkrētu, vienu tehniku.  

Atsevišķu tehniku trūkumu samazināšana, vai pat pilnīga to novēršana, ir galvenais 

stimuls, kas virza hibrīdu intelektuālu sistēmu izstrādi un attīstību [9]. Vārds „hibrīds” ir 

radies no latīņu vārda “Hybrida” ar nozīmi “jauktenis”. Šajā darbā par hibrīdām intelektuālām 

sistēmām tiek uzskatītas intelektuālas sistēmas, kurās tiek kombinētas divas, vai vairākas 

mākslīgā intelekta tehnikas. 

Hibrīdas intelektuālas sistēmas var tikt izmantotas arī ņemot vērā uzdevumu daudzējādo 

dabu, t.i. uzdevums var būt sarežģīts un sastāvēt no vairākiem apakšuzdevumiem. Katru no 

tiem nepieciešams risināt ar atšķirīgu metodi. Piemēram, rūpniecisko procesu vadības sistēma, 

kas ietver gan ražošanas procesu vadību, gan kvalitātes kontroli un, iespējams, arī personāla 

vadību apvienotu vienotā informācijas sistēmā.  

Tādejādi hibrīdas intelektuālas sistēmas var apvienot ne tikai mākslīgā intelekta 

tehnikas, bet arī tradicionālas informācijas apstrādes metodes – datu bāzu tehnoloģijas, 

izklājlapas, u.c. plaši pielietotas tehnikas. Ar šo īpašību ir saistīta nepieciešamība lēmumu 

pieņemšanas procesā apstrādāt jau esošus organizācijas datus, sadarboties ar tajā izmantotām 

sistēmām, kā arī radīt rezultātu, kas ir pieejams citām organizācijas sistēmām.  

No autonomu intelektuālu sistēmu viedokļa, hibrīdām sistēmām ir jānodrošina efektīva 

sadarbība tās komponenšu starpā, t.i. tām visām ir jādarbojas ar savstarpēji izmantojamām 

datu struktūrām un zināšanu atspoguļošanas shēmām, jo autonomai sistēmai nav pieejama 

ārēja palīdzība [1], kas var nodrošināt datu struktūru pārveidošanu, vai pielāgošanu noteiktas 

komponentes vajadzībām.  

Apkopojot iepriekš minēto, visas hibrīdu tehniku izmantošanas vajadzības var apvienot 

šādās galvenajās vajadzību kategorijās [9]: 

 Tehniku uzlabošana. 
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Tehniku uzlabošana ir saistīta ar nepieciešamību samazināt, vai novērst 

atsevišķu metožu trūkumus. Lai to veiktu, tehnikas tiek izvēlētas tā, lai vienas 

tehnikas trūkumi būtu citas tehnikas priekšrocības.  

 Pielietojuma daudzējādā daba. 

Pielietojuma daudzējādā daba ir saistīta ar vajadzību risināt uzdevumus, vai 

problēmas, kuru apakšproblēmas nav atrisināmas ne ar vienu no atsevišķām 

tehnikām. Parasti reālās pasaules uzdevumiem ir gan labi definēta daļa, kura ērti 

risināma ar tradicionālām metodēm, gan ļoti dinamiska, nedeterminēta, vāji 

strukturēta daļa, kas prasa nedrošu spriedumu tehnikas, spēju darboties ar 

izplūdušiem jēdzieniem, spēju adaptēties, u.c.  

 Daudzfunkcionalitāte 

Daudzfunkcionalitāte ir saistīta ar prasību izveidot hibrīdu pieeju, kas nodrošina 

daudzveidīgu uzvedību vienotas arhitektūras ietvaros. Citiem vārdiem, ir 

jāizveido pieeja, kas attēlo jeb emulē vairāku tehniku uzvedību. Šādu sistēmu 

piemērus var atrast literatūrā [9], kad, piemēram, mākslīgie neironu tīkli tiek 

lietoti simbolu apstrādei secīga sprieduma veikšanai, tādejādi demonstrējot to, 

ka neironu tīkli spēj darboties ar abstraktiem simboliem secīgu spriedumu 

iegūšanai.  

Aplūkojot minētās vajadzību klases no autonomu intelektuālu sistēmu viedokļa, sevišķi 

aktuālas ir pēdējās divas vajadzību kategorijas. Kā minēts iepriekš, autonomai intelektuālai 

sistēmai visi spriešanas procesi ir jāveic patstāvīgi. Svarīgākie no tiem ir: likumsakarību 

iegūšana un to izmantošana, kā arī citas ar informācijas apstrādi saistītas aktivitātes – 

informācijas ievākšana, priekšapstrāde, konkrētu lēmumu pieņemšana, realizācija (darbību 

izpilde), u.c. Tādejādi, ir acīmredzama saistība ar pielietojumu daudzējādās dabas vajadzību 

kategoriju.  

Diemžēl, mūsdienās jebkura informācijas sistēma sastopas ar ierobežotu skaitļošanas 

resursu pieejamību. Autonomās intelektuālās sistēmās tas ir sevišķi aktuāli, tādēļ ir maza 

varbūtība, ka var izmantot ļoti lielu intelektuālu tehniku klāstu, lai nodrošinātu plašas 

uzdevumu risināšanas iespējas. Tādejādi, var rasties vajadzība resursu taupības nolūkā vienu 

un to pašu tehniku izmantot dažādu klašu uzdevumu risināšanai. Tāda nepieciešamība cieši 

sasaucas ar daudzfunkcionalitātes uzdevumu kategoriju.  

Ņemot vērā iepriekš definētās autonomas intelektuālas sistēmas īpašības, sarežģītu vižu 

īpašības, kā arī kopsavilkumu par galvenajām mākslīgā intelekta tehnikām, ir jāizstrādā 



autonoma intelektuāla sistēma darbībai sarežģītās vidēs, apvienojot vairākas tehnikas vienā 

hibrīdā pieejā. Nākamajā nodaļā ir aplūkoti galvenie vairāku metožu apvienošanas paņēmieni. 

 

3.2 Hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūras 

 

Lai izvēlētos hibrīdas sistēmas struktūru, vispirms ir jāaplūko hibrīdu intelektuālu 

sistēmu klasifikācija. Viena no iespējamām klasifikācijām ir dota [9]. 

 

Funkciju aizvietošanas hibrīdi 

 

Funkciju aizvietošanas hibrīdos tiek realizēta funkcionālā kompozīcija. Citiem 

vārdiem sakot, vienas tehnikas kāda no funkcijām tiek aizstāta ar citas tehnikas funkciju. 

Šādas struktūras izveides motivācija ir saistīta ar tehniku uzlabošanas nepieciešamību, 

tādejādi samazinot, vai novēršot nevēlamas pamattehnikas īpašības. 

Arhitektūra attēlota šādā shēmā: 

 

 
3.1. attēls. Funkciju aizvietošanas arhitektūra 

Šādas arhitektūras ērti raksturot ar literatūrā sastopamiem hibrīdu intelektuālu sistēmu 

piemēriem. Neironu tīkla un ģenētiskā algoritma hibrīds [9], kurā neironu tīkla apmācības jeb 

svaru maiņas algoritms tiek aizstāts ar ģenētisko algoritmu. Visi tīkla svari tiek kodēti vienā 

skaitļu virknē – hromosomā (indivīdā). Tad tiem tiek pielietoti mutācijas un krustošanās 

operatori. Šāda hibrīda pieeja ļauj ievērojami paaugstināt neironu tīkla apmācības efektivitāti, 

samazinot nepieciešamo apmācības iterāciju skaitu.  

Izplūdušās loģikas un ģenētisko algoritmu hibrīds [9]. Šajā gadījumā ģenētiskais algoritms 

tiek izmantots, lai automātiski būvētu izplūdušās kopas. Parasti izplūdušas kopas veido 

problēmsfēras eksperts, vai automātiska sistēma, kas pēc dažām vērtībām ģenerē piederības 

funkcijas. Kā viena no standarta pieejām ir izmantot t.s. trijstūra funkcijas. Tās raksturo 
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trijstūra virsotņu punkti – trīs atslēgas vērtības. Piederības funkcijas piemērs redzams šādā 

attēlā: 

Vidējs
ātrums

0,5

1,0

0

10 50 110

Ātrums
Km/h

Piederības
pakāpe

Virsotņu
punkti

 
3.2. attēls. Piederības funkcijas piemērs 

3.2. attēlā redzama piederības funkcija, kas definē konkrētu ātruma vērtību uz X ass un 

piederības pakāpi uz Y ass izplūdušai kopai „Vidējs ātrums”. Piemēram, ātrums 50 km/h ar 

pakāpi 1,0 pieder izplūdušai kopai „Vidējs ātrums”. Piemērā parādīti trīs punkti, kuri 

jānosaka, lai automātiski definētu šādu funkciju. 

Ģenētiskā algoritma uzdevums ir atrast optimālas atslēgas vērtības noteiktu lingvistisko 

mainīgo piederības funkcijām. Šajā gadījumā hibrīda sistēma spēj daudz ātrāk atrast atslēgas 

vērtības, kas ir labāk piemērotas uzdevuma risināšanai nekā eksperta dotās piederības 

funkcijas (eksperimenta ietvaros). 

 

Savstarpēji komunicējoši hibrīdi 

 

Savstarpēji komunicējoši (angļu val. Intercommunicating) hibrīdi ir neatkarīgu, 

pašpietiekamu jeb apgādātu ar visu nepieciešamo (angļu val. self-contained) intelektuālu 

moduļu kopums, kas savstarpēji apmainās ar informāciju, lai iegūtu uz mērķi vedošu 

risinājumu. Šādas arhitektūras ir lietderīgi izmantot, kad uzdevumu sadala atsevišķos skaidri 

formulētos apakšuzdevumos. Katru atsevišķu apakšuzdevumu risina ar vispiemērotāko 

mākslīgā intelekta metodi. Visi moduļi, kas risina vienu uzdevumu, tiek vadīti, izmantojot 

centralizētu vadības mehānismu. Piemēram, var būt nepieciešamība veikt situācijas, vai tēla 

atpazīšanu, un, ņemot vērā atpazītā tēla klasi, pieņemt lēmumu. Šādā uzdevumā var izmantot 
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mākslīgo neironu tīkla tehnoloģiju, kas ļauj atpazīt tēlus, un ekspertu sistēmu (deduktīvā 

sprieduma sistēmu), kas, izmantojot eksperta līmeņa zināšanas, pieņem lēmumu, vai izstrādā 

rīcības plānu.  

Neatkarīgie hibrīdas sistēmas moduļi tiek organizēti secīgu darbību veikšanai, 

piemēram, vispirms atpazīt situāciju, un pēc tam pieņemt lēmumu. Tie var būt arī savstarpēji 

konkurējoši / sadarbojošies. Šādā gadījumā visi hibrīdas sistēmas moduļi darbojas vienlaicīgi, 

un vadības modulis ir kā atsevišķi realizēta komponente. 

Tas attēlots šādā shēmā: 

 

 

 

3.3. attēls. Savstarpēji komunicējoša arhitektūra 

 

Lai labāk paskaidrotu šādu arhitektūru darbību, zemāk ir doti reālu sistēmu piemēri: 

Ekspertu sistēmas un mākslīgo neironu tīkla hibrīds, kas tiek izmantots veterinārās 

diagnozes uzstādīšanas sistēmā [9]. Struktūrā uz likumiem balstīta ekspertu sistēma veic 

secīgu secinājumu un izsauc mākslīgā neirona tīkla procedūru, kura nodrošina diagnozes datu 

šablonu meklēšanu – atpazīšanu. Sistēmā tiek izmantots īpašs datu formāts, kas nodrošina 

iespēju dot ekspertu sistēmai neironu tīkla darbības rezultātus.  

Ja neironu tīkls nespēj atrast nevienu līdzīgu gadījumu – šablonu, tad ekspertu sistēma 

ļauj iejaukties ekspertam – diagnozes uzstādītājam, kas koriģē datus tā, lai neironu tīkls spētu 

nākamreiz atpazīt arī līdzīgas situācijas. Sistēmas izstrādātāji apgalvo, ka pēc zināma laika, 

hibrīdā sistēma sasniedz 87% precizitāti, kas ir salīdzināma ar cilvēku – ekspertu veterināru 

iegūto precizitāti.  

Ekspertu sistēmas un gadījumos sakņotas spriešanas tehnikas hibrīds, kas tiek 

izmantots diagnozes uzstādīšanai medicīnā [9]. Sistēmas galvenā komponente ir ekspertu 

sistēma, kas, balstoties uz pacienta simptomu aprakstu, veic secīgu spriešanu, lai noteiktu 

iespējamo diagnozi. Ja ekspertu sistēma nespēj noteikt iespējamo diagnozi ar pietiekamu 
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ticamību, tad tiek iesaistīta gadījumos sakņota spriešana, kas pārmeklē gadījumu bāzi, lai 

iegūtu līdzīgu gadījumu aprakstus. Diagnozes noteicējs – ārsts, ņemot vērā ekspertu sistēmas 

un gadījumos sakņotas spriešanas rezultātus, nosaka pacienta diagnozi. Gadījumu apraksti 

tiek sistemātiski vākti, papildinot gadījumu bāzi. Bez tam ekspertu sistēmas zināšanu bāze 

tiek papildināta, atklājoties jaunām likumsakarībām. Sistēmas izstrādātāji apgalvo, ka šāda 

pieeja ievērojami paaugstina sistēmas precizitāti.  

 

Polimorfiski hibrīdi 

 

Polimorfas hibrīdas intelektuālas sistēmas tiek izmantotas gadījumos, kad 

nepieciešama dažādu mākslīgā intelekta tehniku funkcionalitāte, kas tiek apvienota vienotā 

arhitektūrā. Šādas arhitektūras izvēles motivācija ir uzdevumu kategorijas, kuros 

nepieciešama daudzfunkcionalitāte (sīkāk skat. sadaļu “Hibrīdas intelektuālas sistēmas 

definīcija”). 

Šādas struktūras hibrīdas sistēmas spēj darboties, demonstrējot daudzējādu dabu, t.i. 

spēj demonstrēt dažādu mākslīgā intelekta tehniku uzvedību. Literatūrā [9] šādas pieejas sauc 

par hameleonu tehnikām, kas spēj mainīt savu funkcionalitāti.  

Struktūra attēlota šādā shēmā: 

 

Tehnika

 
3.4. attēls. Polimorfas struktūras shēma. 

Lai labāk paskaidrotu šādu arhitektūru darbību, zemāk ir sniegts reālas sistēmas 

piemērs: mākslīgie neironu tīkli demonstrē uz likumiem balstītas spriešanas īpašības [9, 64]. 

Piemērā mākslīgo neironu tīkli sasniedz funkcionalitāti, kas līdzinās uz likumiem balstītas 

sistēmas spriešanas procesam. Lai to panāktu, tiek risināta problēma, kā panākt simbolisku 

mainīgo piesaisti konkrētām vērtībām, izmantojot neirona tīkla noteiktu apgabalu (ritmisku 

šablonu – angļu val. Rhythmic patterns) vienlaicīgu, vai vienas fāzes (angļu val. In-phase) 

aktivizēšanu. Šāda pieeja ļauj izveidot likumiem līdzīgu secinājumu (neironu tīkla apgabalu 

aktivizēšanas) ķēdi, tādejādi demonstrējot ideju par secīgas spriešanas realizāciju ar neironu 
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tīklu palīdzību. Katra mainīgā konkrētās vērtības (piesaistes) tiek attēlotas ar dažādiem 

neironu tīkla apgabaliem. Diemžēl, lai demonstrētu vidēja izmēra ekspertu sistēmas (daži 

simti likumi) darbu, ir jāizveido ļoti liela un sarežģīta struktūru. Turklāt, ņemot vērā tīkla 

elementu ciešo saistību, var rasties ievērojamas grūtības ar secināšanas ķēdes modifikāciju, ko 

ekspertu sistēmās panāk ar vienkāršu likumu pievienošanu, papildināšanu, u.tml. Diemžēl, 

piemērā minētā sistēma nespēj paskaidrot lēmuma pieņemšanas iemeslus tādā veidā, kā to 

veic tradicionāla ekspertu sistēma (sīkāk skat. sadaļu “Deduktīvā spriešana”). 

Zemāk sniegta vēl viena hibrīdu intelektuālu sistēmu klasifikācija pēc to uzbūves [70], 

kura iever iepriekšējā klasifikācijā neaplūkotas hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūras. Tā 

papildina iepriekš doto klasifikāciju. Tas paver plašākas iespējas izvēlēties izvirzītajām 

prasībām atbilstošas autonomas intelektuālas sistēmas struktūru.  

 

Kombinētas hibrīdas intelektuālas sistēmas 

 

Kombinētas (angļu val. Combination) arhitektūras hibrīdas intelektuālas sistēmas ir 

neatkarīgu, pašpietiekamu intelektuālu moduļu kopums, kas integrē uz zināšanām balstītas un 

ciparu apstrādes pieejas. Piemēram, tās ir ekspertu sistēmas, kas kombinētas ar mākslīgo 

neironu tīkliem. 

Kombinēta arhitektūra uzskatāmi attēlota šādā shēmā 

 

Tehnika 2

Tehnika 1

Darbība 1 Darbība 2

Darbība 3

 
3.5. attēls. Kombinēta arhitektūra 

Kā redzams shēmā, lēmuma pieņemšanas process tiek realizēts, kombinējot vairākas 

tehnikas. Lai labāk paskaidrotu šādu arhitektūru darbību, zemāk ir sniegts reālas sistēmas 

piemērs: medicīnas diagnostikas sistēma, kurā tiek kombinēta mākslīgo neironu tīklu tehnika 

ar izplūdušās loģikas [70] ekspertu sistēmu. Neironu tīkls tiek izmantots, lai veiktu ieejas datu 

priekšapstrādi, pārveidojot ieejas datus lingvistisko mainīgo [70] vērtībās. Iegūtās lingvistisko 

mainīgo vērtības tiek dotas ekspertu sistēmai, kas veic nepieciešamos deduktīvos izvedumus 

un iegūto secinājumu skaidrojumu. Šī tipa arhitektūra ir atbilstoša iepriekš apskatītajai 
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klasifikācijas funkciju aizvietošanas struktūrai (sīkāk skat. apakšnodaļu “Funkciju 

aizvietošanas hibrīdi”), bet ar nosacījumu, ka tiek apvienotas simbolu apstrādes un ciparu 

apstrādes tehnikas. 

 

Integrētas hibrīdas intelektuālas sistēmas 

 

Šī tipa arhitektūra ir raksturīga ar viena t.s. integrācijas moduļa esamību, kas atkarībā no 

definētā mērķa un esošajiem mērķa sasniegšanas apstākļiem, sistēmas darbībā iesaista kādus 

no moduļiem, kuri realizē konkrētu mākslīgā intelekta tehniku. 

Uzskatāmi integrētas arhitektūras sistēma attēlota šādā shēmā: 

 

Sistēma

Integrators

Tehnika 1 Tehnika 2

 
3.6. attēls. Integrētas hibrīdas intelektuālas sistēmas struktūras shēma 

Lai labāk paskaidrotu šādu arhitektūru darbību, zemāk ir sniegts reālas sistēmas piemērs: 

hibrīda intelektuāla sistēma robota kustības plānu (vienkāršu kustību secību) izstrādei 

[70]. Sistēma ietver vairākus moduļus: kustību plānošanas, uztveres, darbību izpildes un 

secināšanas moduļus. Plānošanas modulis ir realizēts, izmantojot mākslīgo neironu tīklu. 

Neironu tīkls izstrādāts, izmantojot Hopfīlda struktūru ar atgriezeniskām saitēm [64, 70]. 

Izplūdušās loģikas modulis veic darbības komandu ģenerēšanu, izmantojot plānošanas 

procedūras rezultātus. Tiek izmantots īpašs vadības centra modulis jeb koordinators, kas veic 

pārējo moduļu vadību un darbības koordināciju. Šī tipa arhitektūra ir atbilstoša iepriekš 

sniegtās klasifikācijas savstarpēji komunicējošai struktūrai (sīkāk skat. apakšnodaļu 

“Savstarpēji komunicējoši hibrīdi”). 

 

Apvienotas hibrīdas intelektuālas sistēmas 

 

Šīs struktūras hibrīdas intelektuālas sistēmas ir raksturīgas ar to, kas vienas mākslīgā 

intelekta tehnikas funkcijas tiek realizētas, lietojot citu mākslīgā intelekta tehniku. Piemēram, 

ekspertu sistēmas skaidrojošās komponentes daļa tiek realizēta neironu tīkla veidā, kas veic 
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iegūto secinājumu klasificēšanu, tādejādi atvieglojot sistēmas lietotājam rezultāta 

interpretāciju. Uzskatāmi apvienotas arhitektūras sistēma attēlota šādā shēmā: 

 

Sistēma

Tehnika 2

Tehnika 1

 
3.7. attēls. Apvienotas hibrīdas intelektuālas sistēmas struktūras shēma 

 

3.7. attēlā redzama hibrīda sistēma, kura veic divas funkcijas. No tām viena realizēta, 

izmantojot 1. tehniku („Tehnika 1”), bet otra, izmantojot 2. tehniku („Tehnika 2”). 

 

Asociatīvas hibrīdas intelektuālas sistēmas 

 

Šīs struktūras īpatnība ir tā, ka sistēmā ietilpstošie moduļi spēj strādāt gan autonomi, gan 

sadarbojoties ar citiem sistēmas moduļiem. To, vai moduļi sadarbojas, vai nē, nosaka mērķis, 

t.i. sistēmas moduļi paši nosaka, vai ir šādas sadarbības nepieciešamība, lai sasniegtu mērķi. 

Uzskatāmi asociatīvas arhitektūras sistēma attēlota šādā shēmā: 

 

Sistēma

Tehnika 1 Tehnika 2

Tehnika 3

mērķis mērķis

mērķis

 
3.8. attēls. Asociatīvas hibrīdas intelektuālas sistēmas struktūras shēma 

 

3.8. attēlā redzams, ka katrs sistēmas modulis satur zināšanas par mērķi, kas nosaka, kā 

moduļi savstarpēji sadarbosies. Literatūras avotos [70] tiek uzsvērts, ka šādas struktūras nav 

guvušas ievērojamus panākumus praktisku problēmu risināšanā, tādēļ nav pieejami šādu 

struktūru praktiskas realizācijas piemēri. 

 

 

 

 74



 75

3.3 Kopsavilkums par hibrīdām tehnikām 

 

Lai noteiktu, kādas no minētajām hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūrām ir piemērotas 

intelektuālas sistēmas izstrādei, kas atbilst prasībām, kuras formulētas nodaļā „Autonomas 

intelektuālas sistēmas galvenās īpašības”), nepieciešams identificēt katras struktūras 

atbilstību.  

 

Funkciju aizvietošanas  struktūra 

 

Atsaucoties uz darbā aplūkoto mākslīgā intelekta tehniku atbilstības kopsavilkumu, kas 

parāda, ka neviena no analizētajām metodēm nenodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti, 

var secināt, ka funkciju aizvietošanas struktūra nav pielietojama minētajām prasībām 

atbilstošas autonomas intelektuālas sistēmas izstrādei, jo ir nepieciešama tehnika, kas 

nodrošina visas funkcijas, kuras var tikt realizētas, izmantojot citu mākslīgā intelekta tehniku. 

 

Polimorfiska struktūra 

 

Lai raksturotu šādas struktūras, par piemēru tika minēts mākslīgais neironu tīkls, kas spēj 

atdarināt deduktīvas spriešanas darbību. Balstoties uz literatūras avotiem [9, 70], ir jāsecina, 

ka neironu tīkli pašlaik ir vienīgā tehnika, kas ļauj modelēt citu tehniku darbību. Pamatojoties 

uz aplūkoto tehniku īpašību kopsavilkumu, lai neironu tīkls būtu pilnīgi atbilstošs visām 

izvirzītajām prasībām, tas jāpapildina ar spēju uztvert notikumu secību, spēju spriest 

asociatīvi, spēju elastīgāk definēt mērķi, kā arī spēju spriest deduktīvi. Darba autoram nav 

izdevies atrast literatūras avotus, kas liecinātu par iespēju visas minētās funkcijas apvienot 

vienotā neironu tīklā un apstiprinātu šādas struktūras praktiskas pielietošanas efektivitāti. Tas 

tomēr neļauj pilnībā izslēgt iespēju radīt neironu tīklu ar atbilstošu funkcionalitāti.  

Nodaļā „Mākslīgie neironu tīkli” minētās grūtības ar tīkla topoloģijas izvēli un simbolisku 

datu attēlojumu neironu tīklā rada problēmas ar jaunu simbolu un tiem atbilstošu 

likumsakarību ieviešanu sistēmā. Neironu tīkla apmācības paņēmiens ir cieši saistīts ar tā 

struktūru [63, 64], tādēļ, sarežģījumi ar topoloģijas izveidi, izraisa problēmas ar tīkla 

apmācības stratēģijas izvēli. Tīklā kodētie simboli un to vērtības ir grūti uztveramas sistēmas 

lietotājam, vai testētājam, tādejādi liedzot efektīvi novērot sistēmas darbu un koriģēt tīkla 

apmācības procesu, lai padarītu to efektīvāku. Minētās grūtības pašlaik neļauj izmantot 
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struktūru tādas autonomas intelektuālas sistēmas izstrādei, kas būtu atbilstoša visām pret to 

izvirzītajām prasībām.  

 

Kombinēta struktūra 

 

Līdzīgi, kā funkciju aizvietošanas struktūra, arī kombinētas struktūras izstrādei ir 

nepieciešama kāda mākslīgā intelekta tehnika, kas nodrošina pilnu autonomas intelektuālas 

sistēmas funkcionalitāti. Darbā aplūkoto tehniku funkciju kopsavilkums ļauj secināt, ka 

neviena no tām nenodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, tādēļ šī struktūra nav pielietojama, 

lai izstrādātu minētajām prasībām atbilstošu sistēmu. 

 

Apvienota struktūra 

 

Apvienotā struktūra ir ļoti līdzīga kombinētajai un funkciju aizvietošanas struktūrām. Tas 

nozīmē, ka arī šī struktūra nav pielietojama autonomas intelektuālas sistēmas izstrādei, kura 

būtu atbilstoša visām izvirzītajām prasībām. 

 

Asociatīva struktūra 

 

Šī struktūra nosaka, ka katrs no tajā ietvertajiem moduļiem spēj noteikt nepieciešamību 

sadarboties ar citiem moduļiem, t.i. noteikt, vai sadarbība vispār ir nepieciešama un, ja ir 

nepieciešama, tad kāda ir šī sadarbība (datu iegūšana, rezultātu apstrāde, u.tml.), un ar kādiem 

moduļiem tā jāveido. Tas nozīmē, ka katram no moduļiem ir jābūt pietiekami informētam par 

citu moduļu funkcijām, iespējamiem komunikāciju kanāliem un nepieciešamajām datu 

struktūrām, kā arī jābūt pietiekami dziļai izpratnei par risināmo uzdevumu klasi. Tas 

nepieciešams, lai noteikti kādus mērķus var sasniegt, nesadarbojoties, vai sadarbojoties ar 

citiem sistēmas moduļiem. Tādejādi, katrs no izmantotajiem moduļiem pats par sevi ir 

ievērojami sarežģītāks nekā iepriekš aplūkotās galvenās mākslīgā intelekta tehnikas, kuras 

neietvēra mehānismus mērķu klasificēšanai, komunikācijai ar citām sistēmām, u.tml. Ņemot 

vērā savstarpēji komunicējošas un integrētas struktūras priekšrocības, asociatīvas struktūras 

pielietojums ir nepraktisks autonomas intelektuālas sistēmas izstrādei, jo katrs no moduļiem 

kļūst ievērojami sarežģītāks, salīdzinot ar citām minētajām struktūrām.  
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Savstarpēji komunicējoša jeb integrēta struktūra 

 

Kā minēts iepriekš, šīs struktūras ir vienādas pēc to uzbūves, t.i. abām ir vadības mezgls 

(integrators), kas veic citu moduļu darbības koordinēšanu un vadību (sīkāk skat. sadaļas 

„Savstarpēji komunicējoši hibrīdi” un „Integrētas hibrīdas intelektuālas sistēmas”). Šī tipa 

struktūrai ir vairākas priekšrocības. Galvenās no tām ir šādas: 

 Struktūra neuzliek ierobežojumus izmantotām tehnikām, kā tas ir kombinētas 

struktūras izmantošanas gadījumā (skat. sadaļu „Kombinētas hibrīdas intelektuālas 

sistēmas”). Tas nozīmē, ka autonomas intelektuālas sistēmas izstrādei var tikt 

izmantotas gan simbolu apstrādes tehnikas, gan ciparu apstrādes tehnikas. 

 Struktūras izmantošanai nav nepieciešams meklēt kādu mākslīgā intelekta tehniku, kas 

realizē visas nepieciešamās funkcijas, un pēc tam aizvietot kādu no tām ar citu, lai 

paaugstinātu efektivitāti. Tādēļ atšķirībā no funkciju aizvietošanas, kombinētas un 

apvienotas struktūrām, šī struktūra ir pielietojama autonomas intelektuālas sistēmas 

izstrādei, kas atbilst visām iepriekš izvirzītajām prasībām. 

 Lai nodrošinātu komunikāciju starp vairākiem moduļiem, kas realizē kādu no 

mākslīgā intelekta tehnikām, katram no moduļiem ir jāspēj sazināties tikai ar vadības 

moduli. Tas būtiski samazina kā sistēmas uzturēšanas, tā arī izstrādes darbietilpību, jo 

nav jāveido un jāuztur katra moduļa saskarne ar katru no citiem moduļiem. Tā vietā ir 

jāizstrādā un jāuztur tikai katra moduļa saskarne ar vadības moduli. Pievienojot 

sistēmai jaunus moduļus, nav jāmodificē visu pārējo moduļu saskarnes.  

 Viens centralizēts vadības modulis ļauj vienkāršāk izmantot visiem moduļiem vienotu 

zināšanu bāzi, jo nav jāveido katra moduļa saskarne ar zināšanu bāzi. Zināšanas var 

tikt organizētas tādā struktūrā, kas ir neatkarīga no pārējo moduļu zināšanu kodēšanas 

īpatnībām, jo vadības modulis var kalpot kā zināšanu pārveidotājs (tulks), kas 

nodrošina zināšanu nodošanu karam no moduļiem tā, kā tas ir nepieciešams 

atbilstošajam modulim. Tas ļauj arī zināšanas attēlot cilvēkam vieglāk saprotamā 

formā, jo zināšanu bāze kļūst neatkarīga no sistēmā lietotajiem moduļiem.  

 Vienots vadības modulis nodrošina iespēju katru no pārējiem moduļiem darbināt 

paralēli (asinhroni), tādejādi paaugstinot sistēmas kopējo darbības efektivitāti, ja ir 

pieejami paralēlās skaitļošanas resursi. 
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 Vienots vadības modulis ļauj vienkāršot mehānismus, kas nosaka, kādi moduļi tiek 

iesaistīti mērķa sasniegšanā, jo atbilstošie mehānismi nav jāiebūvē katrā no moduļiem, 

kā tas tiek prasīts asociatīvas struktūras sistēmām. 

 Literatūras avotos [71] tiek uzsvērta šīs struktūras salīdzinoši vienkāršā praktiskā 

realizācija, jo nav būtiski jāmodificē katru no sistēmā izmantotajām tehnikām.  

Neskatoties uz vairākām priekšrocībām, struktūrai ir šādi galvenie trūkumi: 

 Nepieciešams izveidot papildus moduli, kas nodrošina pārējo moduļu darbības vadību. 

 Ja sistēmā tiek integrētas vairākas mākslīgā intelekta tehnikas, tad vienots vadības 

modulis var kļūt sarežģītāks nekā gadījumā, ja katrs modulis atsevišķi realizē kādu no 

mākslīgā intelekta tehnikām. 

 

Struktūras izvēle 

 

Balstoties uz sniegto hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūru klasifikāciju un pielietojumu 

analīzi, par autonomas hibrīdas intelektuālas sistēmas struktūru, kas atbilst visām iepriekš 

izvirzītajām prasībām, ir jāizmanto savstarpēji komunicējoša struktūra jeb integrēta struktūra, 

jo vienīgi tā nodrošina veidu, kā apvienot nepieciešamās mākslīgā intelekta tehnikas, t.i. 

induktīvās, deduktīvās, gadījumos sakņotas un asociatīvas spriešanas tehnikas. 

 

Šajā nodaļa paveiktais: 

1. Dota hibrīdas intelektuālas sistēmas definīcija. 
2. Dots hibrīdu intelektuālu sistēmu izstrādes priekšnoteikumu kopsavilkums.  
3. Parādītas divas hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūru klasifikācijas un aprakstītas 

tajās ietilpstošo struktūru īpašības. 
4. Izanalizētas visu aprakstīto hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūru priekšrocības un 

trūkumi, pamatojoties uz iepriekš definētajām prasībām pret autonomu intelektuālu 
sistēmu. 

5. Analīzes rezultātā pierādīts, ka funkciju aizvietošanas, kombinētas un apvienotas 
struktūras nav pielietojamas autonomas intelektuālas sistēmas izstrādei, jo to 
izmantošanai ir vajadzīga konkrēta mākslīgā intelekta tehnika, kas nodrošina visu 
nepieciešamo funkcionalitāti. Nodaļa 2.4.3. parāda, ka neviena no aplūkotajām 
tehnikām to nenodrošina.  

6. Asociatīvu un polimorfisku struktūru īpašību analīze parāda, ka pašlaik to 
izmantošana ir nepraktiska lielā darba apjoma dēļ (asociatīvas struktūras gadījumā), 
vai praktisku realizāciju trūkuma dēļ (polimorfisku struktūru gadījumā), kas neļauj 
novērtēt to efektivitāti un praktiskas izmantošanas īpatnības.  

7. Pamatojoties uz hibrīdu struktūru īpašību analīzes rezultātiem, veikta savstarpēji 
komunicējošas jeb integrētas struktūras izvēle hibrīdas intelektuālas sistēmas 
izstrādei. 
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4. AUTONOMAS INTELEKTUĀLAS SISTĒMAS KODOLS 

 

Iepriekšējās nodaļās galvenā uzmanība tika veltīta esošajām mākslīgā intelekta tehnikām, 

kuras guvušas plašu pielietojumu dažādu uzdevumu risināšanā. Ņemot vērā šī darba 

uzdevuma specifiku – izveidot autonomu intelektuālu sistēmu darbībai sarežģītās vidēs, 

iepriekšējās nodaļās, balstoties uz izvirzītajām prasībām pret šādas sistēmas pamatfunkcijām, 

tika izdarīts secinājums, ka neviena no aplūkotajām tehnikām nespēj nodrošināt pilnu 

funkcionalitāti, kas apmierinātu visas izvirzītās prasības. Tādēļ tika aplūkotas iespējas veidot 

hibrīdu intelektuālu sistēmu, kas apvienotu vairākas mākslīgā intelekta tehnikas, lai 

nodrošinātu nepieciešamo funkcionalitāti. Tika sniegti vairāki hibrīdu intelektuālu sistēmu 

piemēri, kas parāda, kā kopumā nodrošināt plašāku funkcionalitāti, nekā tajās izmantotās 

tehnikas atsevišķi. Balstoties uz minēto, ir jāsecina, ka izveidot intelektuālu sistēmu ar 

nepieciešamo funkcionalitāti var, apvienojot vairākas tehnikas vienotā intelektuālas sistēmas 

arhitektūrā. 

Šajā nodaļā ir aplūkota vairāku spriešanas tehniku apvienošana, lai dotu pēc iespējas 

lielāku sistēmas elastību un pēc iespējas plašākas adaptēšanās spējas. Par pamatu piedāvātajai 

arhitektūrai ir uz zināšanām balstītas spriešanas tehnikas – indukcija, dedukcija un gadījumos 

sakņota spriešana. Sekojošās apakšnodaļās ir sīkāk aplūkots piedāvātais autonomas 

intelektuālas sistēmas kodols. 

 

4.1 Uz indukciju, dedukciju un gadījumos sakņotas spriešanas tehnikām balstīts 

intelektuālas sistēmas kodola vispārīgs apraksts 

 

Autonomas intelektuālas sistēmas vides definīcija un galveno problēmu, kas jārisina 

sistēmas izstrādātājam, formulēšana ļāva aprakstīts galvenās šādas sistēmas īpašības (sīkāk 

skat. nodaļu „Autonomas intelektuālas sistēmas galvenās īpašības”).   

Kā minēts iepriekš, promocijas darbs, galvenokārt, fokusējas uz zināšanām balstītām 

pieejām jeb tehnikām. Sistēmai ir jābūt spējīgai iegūt jaunas zināšanas no jau esošajām (viena 

no ekspertu sistēmu īpašībām), jo sistēmas izstrādātājam nav iespējams iebūvēt visas 

nepieciešamās zināšanas faktu veidā lielā darba apjoma dēļ. Sevišķi aktuāli tas ir sarežģītu 

vižu gadījumā, kurās apstrādājamās informācijas daudzums (iespējamo vides stāvokļu skaits) 

ir ievērojami lielāks nekā vienkāršās vidēs (vides, kas nav sarežģītas saskaņā ar nodaļā 

„Autonomas intelektuālas sistēmas darbības vide” dotajiem kritērijiem). Tādejādi viens no 

iespējamiem risinājumiem ir definēt pamatzināšanas par vidi, t.i. vidē pastāvošās 



likumsakarības. Tās var tikt izmantotas, lai sistēma, kombinējot tās ar uztvertajiem 

(zināmajiem) faktiem, spētu iegūt jaunas zināšanas jeb jaunus faktus par vidi. Tādejādi, par 

autonomas intelektuālas sistēmas kodola stūrakmeni jeb galveno komponenti kalpo 

deduktīvās spriešanas tehnika, kas sniedz iespēju no zināmām likumsakarībām un zināmiem 

faktiem iegūt jaunus ticamus faktus par vidi, vai par pašu sistēmu. Ja par sistēmas kodolu 

kalpo deduktīvās spriešanas mehānisms, tad, uzsākot sistēmas ekspluatāciju, sistēmas 

lietotājam ir jānodrošina sistēma ar visiem nepieciešamajiem sākotnējiem faktiem un visām 

nepieciešamajām likumsakarībām – likumiem. Lai arī uzdevums šķiet vienkāršs, tas tāds nav, 

it sevišķi, ja sistēma paredzēta darbam sarežģītās vidēs, kuru būtiskas īpašības ir 

prognozējamības grūtības un unikalitāte. Ir ļoti iespējams, ka vide, kurai paredzēta atbilstošā 

intelektuālā sistēma, var mainīties sistēmas izstrādes laikā (kur bija pļava, tagad ir krūmājs, 

kur bija tilts, tagad ir gruveši). Tas nozīmē, ka tālredzīgāk ir būvēt sistēmu, kas spēj reaģēt uz 

izmaiņām vidē un pielāgoties tām. Kā minēts iepriekš, viens no veidiem, kā dot sistēmai 

iespēju adaptēties, ir ļaut tai patstāvīgi iegūt vidē pastāvošās likumsakarības. Tādejādi, 

sistēma pati spēs iegūt likumsakarības, ietaupot sistēmas lietotāja pūles. Par likumsakarību 

iegūšanas mehānismu kalpo induktīvā spriešana, kas par pamatu izmanto atbilstoši 

noformētus (visbiežāk tabulas veidā) novērojumu datus – apmācības kopu. Induktīvās 

spriešanas rezultāts ir noteiktu likumsakarību kopa, kas var tikt izmantota deduktīvās 

spriešanas procesā. Tādejādi, intelektuālās sistēmas pielāgošanās spējas videi būtiskie pieaug, 

jo ir divi galvenie spriešanas procesi – likumsakarību iegūšanas mehānisms – induktīvā 

spriešana un likumsakarību pielietošanas mehānisms – deduktīvā spriešana. 

Sistēmu var attēlot ar šādu shēmu: 

 

 
4.1. attēls. Uz indukciju un dedukciju balstītas sistēmas shēma 
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Kā sistēmas ieejas dati kalpo vides novērojumi, vai gatavi datu masīvi. Tos apstrādājot 

ar induktīvās spriešanas metodēm, tiek iegūtas likumsakarības jeb likumi, kurus saglabā 

likumu bāzē. Lietotājam uzdodot spriešanas mērķi, deduktīvās spriešanas mehānisms, 

izmantojot likumu bāzē esošos likums un zināmos faktus, veic deduktīvās spriešanas procesu 

– rada jaunas zināšanas no esošajām zināšanām. Būtībā šāda struktūra veido autonomas 

intelektuālas sistēmas pamatu, kas var tikt paplašināts, pievienojot nepieciešamās 

funkcionalitātes komponentes noteikta uzdevuma veikšanai. Par deduktīvā sprieduma 

rezultātu var kalpot arī kāda darbība (piemēram, robota pārvietošana par soli uz priekšu, 

pagrieziens pa labi, u.tml.), kas ļauj sistēmai veikt noteiktas funkcijas mērķa sasniegšanai. 

Piemēram, autonoma sistēma savāc novērojumus, iegūst likumsakarības, veic nepieciešamos 

spriedumus un darbības, atkal savāc novērojumus (arī par darbības rezultātiem), iegūst 

likumsakarības, utt., pamazām pielāgojot sevi vides īpatnībām. Ir jāuzsver, ka bieži iegūtā 

novērojumu jeb apmācības datu kopa ir grūti sadalāma klasēs. Piemēram: 

 

 
4.2. attēls. Paplašināta sistēmas struktūra 

Kā redzams, 4.2. attēlā dotā piemēru kopa, kas aprakstīta ar 2 pazīmēm (atribūtiem) ir 

vienkārši sadalāma, izmantojot divas slīpas līnijas. Ja tiek izmantot jau minētais algoritms 

C4.5, tad šādu atdalīšanu tas nespēj nodrošināt, jo tas realizē t.s. asīm paralēlu atdalīšanu (tiek 

izmantotas konkrētas atribūtu vērtības, kas grafiski ir attēlojamas, ka kādai no asīm paralēlas 

līnijas). Asīm paralēla atdalīšana noved pie iegūto likumu neprecizitātes (ja ir pārāk maz 

nosacījumu) vai likumu skaita pieauguma (ja tiek izmantots pietiekams nosacījumu skaits) 

[61]. Tādēļ ir būtiski likumsakarību ģenerēšanai izmantot uzdevumam piemērotu metodi. 

Izmantotie literatūras avoti [60,61] piedāvā vairākas metodes likumsakarību iegūšanai. 

 81



 82

Tomēr, praktiskajā realizācijā, izmantots algoritms C 4.5 (un ID3, kas ir tā priekštecis), kura 

izvēle pamatota apakšnodaļā „Robotizētas sistēmas vispārīgs apraksts”. 

Ņemot vērā deduktīvās spriešanas tehnikas galveno īpatnību, kas saistīta ar secīgu 

spriedumu ķēdes veidošanu galīgā sprieduma iegūšanai, pēc kāda sistēmas darbības laika 

iegūto likumsakarību skaits būs ļoti liels. Tas prasīs arvien lielāku laiku galīgā sprieduma 

iegūšanai. Tas ir sevišķi aktuāls jautājums sarežģītu vižu gadījumā, jo to iespējamais stāvokļu 

skaits var būt ļoti liels. Ir jāņem vērā iespēja, ka iegūtās likumsakarības var būt pretrunīgas, 

t.i. par katru konkrētu situāciju var būt dažādi iespējamie slēdzieni, jo sarežģītas vides var būt 

saistītas ar stohastiskiem notikumiem, vai stāvokļu pārejām. Līdz ar to kopējais likumsakarību 

skaits ievērojami pieaug. Tādēļ katru reizi sprieduma iegūšanai būs jāpārskata arvien lielāka 

likumu bāze. Arī situācijās, kas jau ir bijušas pieredzētas, sistēma pārlūkos visu zināšanu bāzi. 

Ņemot vērā to, ka sarežģītas vides var būt ļoti dinamiskas, sistēma ar laiku kļūst neefektīva 

strauji pieaugošās likumu bāzes dēļ. Viena no iespējām, kā samazināt likumu bāzes 

pārmeklēšanai nepieciešamo laiku, ir gatavu risinājumu jeb uzvedības šablonu glabāšana 

uzdevumu veikšanai. To dod gadījumos sakņotas spriešanas tehnika (sīkāk skat. sadaļu 

“Gadījumos sakņota spriešana”), kas ļauj uzglabāt situāciju aprakstus un tiem atbilstošus 

atrisinājumus. Gadījumos sakņota spriešana ļauj būtiski ietaupīt laiku, kas vajadzīgs 

atrisinājuma meklēšanai, jo nav nepieciešams veikt secīgu spriešanu, kura var prasīt 

vairākkārtīgu likumu bāzes pārmeklēšanu. Katru reizi, kad sistēma nokļūst kādā situācijā, 

kurā nepieciešams iegūt risinājumu, vispirms tiek pārlūkota gadījumu bāze un tikai pēc tam, 

ja netika atrasts neviens piemērots atrisinājums, ir jāveic deduktīvā spriešana atrisinājuma 

iegūšanai. Piedevām, gadījumos sakņota spriešana dod iespēju saglabāt kā vēlamas uzvedības 

šablonus, tā arī nevēlamas uzvedības šablonus, ļaujot izvairīties no atkārtotu kļūdu 

pielaišanas. Lai arī deduktīvās un induktīvās spriešanas mehānismi ļauj apstrādāt arī negatīvas 

pieredzes zināšanas, ir jāuzsver, ka autonoma intelektuāla sistēma izmanto tikai savu pieredzi, 

t.i. tikai pašas iegūtus likumus. Lai ģenerētu gan negatīvas, gan pozitīvas pieredzes likumus, ir 

rūpīgi jāpārdomā apmācības datu iegūšanas, likumu veidošanas un izmantošanas stratēģijas. Ir 

salīdzinoši vienkārši izveidot kauzālās attieksmes starp novērotiem notikumiem, bet noteikt, 

vai atbilstošie cēloņi un sekas ir vēlamas, vai nevēlamas, ir atkarīgs tikai no lietotāja mērķa. 

Tas nozīmē, ka, lietojot gadījumos sakņotas spriešanas tehniku, situācijas un risinājuma 

aprakstiem ir jāpiesaista arī mērķa apraksts, kas sistēmai ļauj novērtēt atbilstošā gadījuma 

nozīmi, vai lietderību konkrētā situācijā. Piemēram, ir situācija „Tuvu robotam priekšā ir 

šķērslis”, un ir risinājums „Pagriezties pa labi”. Ja mērķis ir „Izvairīties no šķēršļiem”, tad 



risinājums var tikt novērtēts, ka „pielietojams”. Ja mērķis ir „Saskarties ar šķērsli”, tad 

risinājums nav piemērots šādai situācijai.  

Līdzīgi ir ar likumsakarību automātisku ģenerēšanu. Atšķirība ir tikai tā, ka 

automātiska likumu ģenerēšana, kas ņem vērā arī mērķi, ir ievērojami sarežģītāka, un katrs 

iegūtais likums ir ar šaurāku pielietojumu, jo tas ir derīgs tikai šim mērķim. Tādēļ likumu 

saistīšana ar mērķi var izrādīties neefektīva. Mērķa piesaistes risinājumam funkcija tiek 

pilnībā uzticēta gadījumos sakņotai spriešanai, bet vispārīgas cēloņsekas aprakstītas, 

izmantojot likumus, tādejādi samazinot kopējo apstrādājamo datu apjomu un samazinot 

sprieduma izdarīšanai nepieciešamo laiku. Paplašinātas sistēmas struktūra attēlota šādā 

shēmā: 

 

 

 

4.3. attēls. Paplašināta sistēmas struktūra 

Kā redzams 4.3. attēlā, arī gadījumos sakņotas spriešanas mehānismam tiek dota 

informācija par zināmajiem faktiem, situāciju un par lietotāja uzdoto mērķi. Tādēļ 

izstrādātajai struktūrai ir divi mehānismi, kas spēj ģenerēt problēmas atrisinājumu – 

deduktīvās spriešanas un gadījumos sakņotas spriešanas mehānismi. Viens otru papildinot, tie 

spēj ievērojami samazināt kopējo nepieciešamo laiku lēmuma pieņemšana pie nosacījuma, ka 

gadījumi ir uzkrāti pietiekamā apjomā (skat. nodaļu „Veiktie eksperimenti un to rezultāti”). 

Attēlā 4.2. redzamā struktūra izmanto vienu, visiem spriešanas mehānismiem vienotu 

zināšanu bāzi. Lai arī izmantotās tehnikas ļauj samazināt kopējo zināšanu bāzē uzglabājamo 

zināšanu apjomu, ir jāuzsver ļoti būtiska iepriekš attēlotās struktūras īpatnība. Ņemot vērā, ka 
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sistēma ir autonoma, tā patstāvīgi iegūst informāciju par ārējo vidi un patstāvīgi iegūst, t.i. 

iemācās, tajā pastāvošās likumsakarības. Sistēma nespēj noteikt atšķirības, vai līdzības starp 

situācijām, tādēļ katra jauna likumsakarība ir jāpiesaista konkrētam situācijas aprakstam, kurā 

atbilstošā likumsakarība ir spēkā esoša. Ņemot vērā sarežģītu vižu īpašības (lielu iespējamo 

stāvokļu skaitu un stāvokļu pāreju skaitu), vienas un tās pašas likumsakarības ir jāpiesaista 

visiem tiem situāciju aprakstiem, kuros tās ir spēkā. Tas būtiski palielina kopējo zināšanu 

apjomu, kas jāapstrādā sistēmai lēmumu pieņemšanas procesā. Gadījumos sakņota spriešana 

daļēji samazina šīs problēmas apjomu, jo tā paredz gadījumu meklēšanu pēc līdzības ar esošo 

situāciju [27]. Taču deduktīvā spriešana un induktīvā spriešana šādu iespēju neparedz.  

Efektīvs līdzeklis šādas problēmas risināšanai ir asociatīvās atmiņas darbības principu 

pielietojums, t.i. asociatīvā atmiņa, ņemot vērā situācijai (objektam) piemītošās īpašības un to 

svarus, spēj to salīdzināt ar citiem situāciju aprakstiem, iegūstot līdzīgu situāciju kopu [66]. 

Gadījumos sakņota spriešana nosaka to, kā uzglabājama un pielietojama pieredze, bet 

asociatīvās atmiņas darbības princips dod veidu, kā noteikt līdzību starp esošo situāciju un 

iepriekš pieredzētām situācijām. Tas ļauj pielietot asociatīvo atmiņu, lai noteiktu līdzību starp 

esošo situāciju un gadījuma aprakstā ietverto situācijas aprakstu, tādejādi nosakot, vai 

aplūkojamais gadījums ir pielietojams dotajā situācijā. Pievienojot asociatīvās spriešanas 

mehānismu, sistēma spēj noteikt līdzības starp situācijām visos pārējos spriešanas 

mehānismos. Piemēram, induktīvās spriešanas mehānisms, iegūstot jaunas likumsakarības var 

tās salīdzināt ar jau esošajām, ja tajās piesaistītie situāciju apraksti ir līdzīgi jaunajās 

likumsakarībās esošajiem. Līdz ar to no jauna iegūtās likumsakarības var nepievienot likumu 

bāzei. Tas ievērojami samazina kopējo apstrādājamo likumu skaitu. Piemēram, darba ietvaros 

praktiski realizētajā sistēmā, asociatīvās spriešanas rezultāts ir līdzības pakāpe, kas norāda, 

cik lielā mērā likumi, vai situācijas ir savstarpēji līdzīgas. Sistēmā ir definēta sliekšņa vērtība, 

kuru pārsniedzot salīdzināmie objekti (situācijas vai likumi) tiek uzskatīti par līdzīgiem 

(sīkāk. skat. apakšnodaļu „Sistēmas kodola realizācija robotizētas sistēmas viedā”). 

Deduktīvās spriešanas gadījumā, asociatīvās spriešanas mehānisms var tikt izmantots, lai 

noteiktu līdzības pakāpi starp esošo situāciju (faktiem) un likumos esošajiem situāciju 

aprakstiem. Tas ļauj sistēmai spriest par esošo un iepriekš nepieredzētu situāciju, izmantojot 

zināšanas par citām situācijām. Šādi tiek ievērojami paplašinātas sistēmas spējas radīt jaunas 

zināšanas no jau esošajām zināšanām. Gadījumos sakņotas spriešanas procesā asociatīvā 

spriešana spēj palīdzēt līdzīgu gadījumu meklēšanā un jaunu gadījumu pievienošanā gadījumu 

bāzei, lai gadījumu bāze neizaugtu pārāk liela. Visās minētajās situācijās asociatīvās 

spriešanas mehānisms ļauj ievērojami paaugstināt sistēmas elastību un samazināt kopējo 



apstrādājamo zināšanu apjomu, lai samazinātu lēmumu pieņemšanas procesam nepieciešamo 

laiku (par to liecina zemāk aprakstīto eksperimentu rezultāti). Kopējā struktūra attēlota šādā 

shēmā: 

 

 
4.4. attēls. Intelektuālas sistēmas struktūra 

Kā redzams 4.4. attēlā, izveidotā sistēmas struktūra atbilst savstarpēji komunicējošai 

hibrīdas intelektuālas sistēmas struktūrai (sīkāk skat. apakšnodaļu “Hibrīdu intelektuālu 

sistēmu struktūras”). Struktūrai ir raksturīga tajā iekļauto mākslīgā intelekta tehniku 

savstarpēji neatkarīga darbība. Induktīvās, deduktīvās un gadījumos sakņotas spriešanas 

mehānismi darbojas neatkarīgi no pārējiem. Asociatīvās spriešanas mehānisms tiek 

iedarbināts, tad kad tas ir nepieciešams citiem mehānismiem, un darbojas neatkarīgi no tiem.  

4.4. attēlā dotā sistēmas struktūra neietver vadības mehānismu, kas nodrošina pārējo 

mehānismu sadarbību. Tā pievienošanas rezultātā iegūstam jaunu struktūru, kas attēlota šādā 

shēmā: 
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4.5. attēls. Sistēmas struktūra papildināta ar vadības mehānismu 

 

Atbilstoši 4.5. attēlā parādītajai struktūrai, vadības mehānisms nodrošina piekļuvi 

zināšanu bāzei, kā arī komunikāciju starp citiem sistēmā iekļautajiem mehānismiem.  

4.5. attēlā redzamā struktūra nodrošina šādas funkcijas: 

 spēju apmācīties, izmantojot induktīvās spriešanas mehānismu; 

 spēju spriest secīgi, izmantojot deduktīvās spriešanas mehānismu; 

 spēju izmantot savu pieredzi pilnīgi jaunās un iepriekš nepieredzētās situācijās, 

izmantojot gadījumos sakņotu, deduktīvo un asociatīvo spriešanu; 

 spēju spriest asociatīvi, izmantojot asociatīvās spriešanas mehānismu; 

 spēju būt mērķtiecīgai, izmantojot deduktīvo spriešanu, gadījumos sakņotu 

spriešanu un asociatīvo spriešanu;  

Taču sistēma ar šādu struktūru nenodrošina visas nodaļā “Autonomas intelektuālas 

sistēmas galvenās īpašības”, norādītās funkcijas, t.sk.:   

 Struktūrai nav darbību izpildes mehānisma, kas nepieciešams, lai veiktu darbības; 

 Struktūra spēj apstrādāt ieeju (no iepriekšējā attēla: faktus un novērojumus), bet 

tajā nav mehānismu, kas ļauj iegūt ieeju. Šis trūkums neļauj sistēmai uztvert 

notikumu secību, lai gan induktīvās spriešanas mehānisms spēj apstrādāt šādu 

informāciju.  
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4.2 Paplašināta sistēmas kodola apraksts 

 

Lai nodrošinātu pilnu autonomas intelektuālas sistēmas funkcionalitāti, kas minēta nodaļā 

“Autonomas intelektuālas sistēmas galvenās īpašības”, ieskaitot darbību izpildes, vides 

uztveres un notikumu secības uztveres iespējas, struktūra ir jāpapildina ar atbilstošiem 

mehānismiem. Papildināta autonomas intelektuālas sistēmas struktūra attēlota šādā shēmā: 

 

 

 

4.6. attēls. Papildināta intelektuālas sistēmas struktūra 

 

Kā redzams 4.6. attēlā, autonomas intelektuālas sistēmas struktūra ir papildināta ar 

vairākiem mehānismiem – moduļiem. 

 Uztveres mehānisms. Tas ir paredzēts ārējās vides uztveršanai. Robotizētas 

sistēmas gadījumā tas tiek realizēts kā sensoru bloks. Programmatūras sistēmas 

gadījumā tas tiek realizēts saskarnes (zināmu procedūru, datu avotu, u.tml.) 

veidā. Papildus minētajam, šis modulis nodrošina saskarni ar lietotāju, lai iegūtu 

darbības mērķi, vai tiešas vadības komandas, ja tas ir nepieciešams.  

 Plānošanas mehānisms. Lai arī deduktīvās spriešanas mehānisms var tikt 

izmantots darbību plāna sastādīšanai [6], tas nedod iespēju: 

o plānot darbības, ņemot vērā darbību izpildei nepieciešamo laiku; 

o plānu apturēt, ja plāna tālākā izpilde nav iespējama, vai nav lietderīga 

virzībai uz mērķi; 
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o noteikt pārplānošanas nepieciešamību, ja plāna tālākā izpilde nav 

iespējama, vai nav lietderīga; 

Tādēļ izstrādātā struktūra ir papildināta ar plānošanas mehānismu, kas veic 

plāna izstrādi un tā izpildes kontroli. Plānotāja darbības rezultāts ir darbību 

secība, kas ved uz mērķi. 

 Darbību izpildes mehānisms. Tas ir paredzēts plānu izpildei. Sistēma var veikt 

galīgu skaitu darbību. Plānošanas mehānisms izveido šādu darbību ķēdi, bet 

darbību izpildes mehānisms tās izpilda. Robotizētas sistēmas gadījumā par 

darbību izpildes mehānismu kalpo motori, hidrauliskie un pneimatiskie cilindri, 

releji, utt..., kā arī vadības ķēdes, kas paredzētas minēto ierīču darbības 

nodrošināšanai.  

 Skaitlisko datu apstrādes mehānisms. Šis modulis paredzēts skaitlisku datu 

apstrādei, piemēram, pārliecību aprēķiniem, varbūtību, vai frekvenču 

aprēķiniem un citām vajadzībām. Protams, katrs no struktūrā ietvertajiem 

mehānismiem var veikt savas darbības nodrošināšanai nepieciešamos aprēķinus, 

bet ir arī skaitliskie dati, kas tiek izmantoti citos mehānismos. Šāds, kopīgi 

izmantojams skaitlisko jeb kvantitatīvo datu apstrādi ērtāk uzticēt vienam 

modulim. Piemēram, praktiski realizētajā intelektuālajā sistēmā kopīgi tiek 

izmantoti šādi skaitliski dati un tiem atbilstošās datu apstrādes procedūras:  

o Situāciju līdzības novērtējums – skaitliska vērtība, kas norāda, cik lielā 

mērā divas salīdzināmās situācijas ir līdzīgas. Šis novērtējums tiek 

izmantots asociatīvajā, deduktīvajā, gadījumos sakņotā, induktīvajā 

spriešanās un plānošanā, lai noteiktu, vai divas situācijas ir līdzīgas. Gan 

situāciju līdzības novērtējumi, gan novērtējumu procedūras ir realizētas 

tā, lai tās būtu pieejamas visiem pārējiem sistēmas mehānismiem.  

o Plāna novērtējums – skaitliska vērtība, kas norāda uz pēdējās plāna 

darbības paredzamo seku ticamību. Vērtība tiek iegūta no secinājuma, 

kas dod pēdējās darbības sekas (sīkāk skat. apakšnodaļas „Galveno 

procesu algoritmu shēmas” un „Datu struktūras” ). Lai arī katra plāna 

novērtējums tiek uzglabāts kopā ar plānu, novērtējuma vērtība tiek 

izmantota gadījumos sakņotā spriešanā, lai izvēlētos labāko no 

gadījumiem, un plānošanā, lai izvēlētos labāko no iespējamajiem 

plāniem.  



Pārējo moduļu nozīme papildinātajā sistēmas struktūrā paliek nemainīga. Kā minēts 

iepriekš, visu moduļu darbību un savstarpējo saziņu, kā arī pieeju zināšanu bāzei nodrošina 

vadības mehānisms. Tādejādi izstrādātā struktūra kombinē visas tajā iesaistītās tehnikas, lai 

nodrošinātu visu izvirzīto prasību pret sistēmas funkcionalitāti ievērošanu. 

Visas zināšanas, kas nepieciešamas mehānismu darbībai, tiek uzglabātas zināšanu bāzē. 

Tas nodrošina vienu un to pašu zināšanu pieejamību arī citiem mehānismiem. Lai nodrošinātu 

visu nepieciešamo zināšanu uzglabāšanu un apstrādi, ir nepieciešama atbilstoša zināšanu 

bāzes struktūra. Zemāk sniegtajā attēlā ir redzama izstrādātā zināšanu attēlošanas shēma, kas 

kalpo visu mehānismu darbībai nepieciešamo zināšanu uzglabāšanai: 

 

 
4.7. attēls. Zināšanu bāzes struktūra. 

Struktūrā ietverti šādi elementi: 

 Situācijas 

Situācijas zināšanu bāzes struktūrā tiek lietotas, lai saglabātu sistēmas pieredzēto 

dažādo situāciju aprakstus, kas vēlāk tiek izmantoti citu zināšanu vienību 

piesaistīšanai. Situāciju apraksti tiek iegūti, izmantojot uztveres mehānismu. 

Situāciju apraksti var būt vienkārši, tādi, kas satur tiešu uztveres attēlu (sensoru 

 89



 90

informāciju), kā arī sarežģīti, kas satur vienkāršākus objektus un tos saistošo 

attieksmju aprakstus (piemēram, objektu savstarpējais novietojums telpā). Starp 

situāciju aprakstiem tiek uzturētas asociatīvās saites, kas tiek izmantotas 

asociatīvās spriešanas lakā, lai tiktu sameklētas esošajai situācijai līdzīgas 

situācijas. 

 Likumi 

Likumi tiek lietoti, lai uzturētu jebkura veida kauzālās attieksmes, kas eksistē vidē. 

Likumi tiek izmantoti deduktīvās spriešanas mehānismā un iegūti, izmantojot 

induktīvās spriešanas mehānismu. Viens no veidiem, kā attēlot kauzālās 

attieksmes, ir izmantot plaši pazīstamo [6, 9, 37, 39, 40] If(nosacījums) 

Then(slēdziens) pierakstu, kas ir ērti izmantojams un salīdzinoši vienkārši 

saprotams arī cilvēkiem, kas nav tieši saistīti ar mākslīgo intelektu. Likumos var 

tikt tieši norādītas darbības kā secinājumu daļā, tā arī nosacījuma daļā. Piemēram, 

“If situācija 1 un darbība 2 Then Situācija 3” vai “If Situācija1 Then darbība 2”. Šī 

iemesla dēļ tiek uzturētas saites starp likumiem un darbībām, kā arī likumiem un 

situācijām.  

 Darbības 

Darbības ir noteikta veda simboliski pieraksti, kurus sistēma spēj tieši interpretēt 

tiem atbilstošu darbību veikšanai. Darbības tiek izpildītas, izmantojot darbību 

izpildes mehānismu. Piemēram, realizētās robotizētas sistēmas gadījumā pieraksts 

“darbība 1” tiek interpretēta, kā labā dzenošā riteņa pagriešana par vienu 

apgriezienu uz priekšu. Programmatūras sistēmas gadījumā šāds pieraksts var 

nozīmēt kādas noteiktas procedūras, vai funkcijas izsaukumu. Piemēram, simbolu 

virkne „Pievienot personu sarakstam” var tikt interpretēta, kā procedūras izpilde, 

kas veic lietotāja ievadīto personas datu pievienošanu apstrādājamo datu 

sarakstam. Sistēma savas darbības laikā no vienkāršām darbībām var veidot 

sarežģītākas darbības jeb scenārijus. Piemēram, robotizēta sistēma var izmantot 

iepriekš minēto darbību „darbība 1”, lai izveidotu scenāriju, kas nodrošina robota 

pagriešanos par 90o. Scenārijs būs šāds (pieņemot, ka minētā manevra veikšanai ir 

nepieciešami 3 riteņa apgriezieni):  

 darbība 1 

 darbība 1 

 darbība 1 

 



 Gadījumi 

Gadījumi veido gadījumu bāzi, kas tiek izmantota gadījumos sakņota spriešanas 

mehānisma vajadzībām. Gadījumi tiek iegūti un apstrādāti, izmantojot gadījumos 

sakņotas spriešanas mehānismu. Katrs gadījums sastāv no situācijas apraksta, kurā 

tas ir pielietots, mērķa apraksta, kuru ar atbilstošā gadījuma palīdzību var sasniegt, 

kā arī darbību secību jeb plānu, kas izmantojams atbilstošā mērķa sasniegšanai. 

Minētās saites norādītas zināšanu bāzes struktūras shēmā (skat. 4.7. attēlu). 

Tādejādi gadījuma apraksta matemātiskā interpretācija ir šāda : 

 GPlEGadijums ,,     , kur 

Gadijums – gadījums; 

E – situācijas apraksts jeb ieeja; 

Pl – plāns, kas ļauj sasniegt mērķi; 

G – mērķis; 

 

 Kadri 

Kadri ir uztveres momentuzņēmumi, kas attēlo uztveres stāvokli. Kadri tek iegūti, 

izmantojot uztveres mehānismu. Vienā kadrā var tikt ietverta informācija par vidi 

un tās stāvokli, kā arī par pašu sistēmu un tās stāvokli. Tādejādi, sistēma iegūst 

spēju spriest kā par vidi, tā par sevi pašu. Kadri var tikt sadalīti mazākās struktūrās 

– apakškadros, lai attēlotu kādus dinamiskus lielumus, vai mērījumus, piemēram, 

kustības virzienu, trajektoriju, ātrumu, u.tml.  

Kadri ir induktīvās spriešanas mehānisma, kā arī deduktīvās un gadījumos 

sakņotas spriešanas mehānismu ieeja.  

Lai nenotiktu atmiņas pārpildīšanās, kadru rindas garums (kadru skaits rindā) ir 

ierobežots un ir atkarīgs no veicamā uzdevuma specifikas, kā arī no pieejamā 

datora atmiņas apjoma. Sistēma katru kadru var saglabāt ik pēc noteikta laika 

sprīža, kas dod iespēju fiksēt noteiktu notikumu secību laikā, tādejādi sniedzot 

sistēmai “laika izjūtu” (sīkāk skat. apakšnodaļu „Autonomas intelektuālas sistēmas 

galvenās īpašības”). 

 Skaitliskie jeb kvantitatīvie dati 

Kvantitatīvo datu struktūra paredzēta, lai uzglabātu skaitliskos jeb kvantitatīvos 

datus, kurus kopīgi izmanto dažādi sistēmas moduļi. Dati tiek iegūti un apstrādāti, 
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izmantojot Skaitlisko datu apstrādes moduli, kā arī kadrus, kas kalpo dažādu 

skaitlisko novērtējumu, t.sk. atgriezeniskās saites skaitlisko datu, iegūšanai.  

 Plāns 

Plāns satur darbību secību (saistību ar darbībām norāda atbilstošā saite sistēmas 

struktūras shēmā), kas sistēmai ir jāizpilda, vai arī kas tiek izpildīta. Plānu izveido 

plānošanas mehānisms, bet izpildi kontrolē darbību izpildes mehānisms. 

Plānošanas laikā katrai darbībai ir tās izpildes priekšnosacījumi, kā arī tās izpildes 

rezultātā iestājas kādas noteiktas sekas. Lai divas darbības ķēdētu vienu aiz otras, 

pirmās darbības sekām jāsakrīt ar otrās priekšnosacījumiem. Var tikt izmantoti arī 

citi papildus nosacījumi, kas, nosaka kādos gadījumos drīkst divas darbības 

sasaistīt. Piemēram, darba ietvaros praktiski realizētai sistēmai pēc katras darbības, 

kas izraisa dzinēju darbību, vienmēr seko apstāšanās darbība, lai dzinējus apturētu. 

Tas pasargā dzinējus un pārnesumus no elektriskās un mehāniskās pārslodzes, kas 

rodas, ja dzinēja darbības laikā tiek veikta pēkšņa griešanās virziena maiņa.  

 Mērķis 

Mērķis ir lietotāja definēts sistēmas uzdevums, kas jāatrisina. Mērķis sistēmai tiek 

uzdots, izmantojot uztveres mehānismu. Mērķis var tikt uzdots vairākos veidos: 

o kā noteikts stāvoklis, kas sistēmai ir jāsasniedz. Šajā gadījumā ir būtiski 

uzdot tādu mērķi, kura sasniegšanu sistēma spēj identificēt, t.i. mērķim ir 

jāsakrīt ar kādu noteiktu uztveres stāvokli. Sistēma cenšas plānot savas 

darbības tā, lai sasniegtu norādīto stāvokli.  

o kā noteiktu darbību secība, kas ir jāveic. Šajā gadījumā lietotājs nosaka 

noteiktu darbību secību jeb plānu, kas tieši izpildāms. Darbību izpildes 

mehānisms veic kontroles funkciju. 

o iepriekšējo divu iespēju kombinācija. Lietotājs var uzdot mērķi kā 

kombināciju no stāvokļiem un darbībām. Piemēram, stāvoklis: „Sistēma 

blakus durvīm”, darbība: „atvērt durvis”, Stāvoklis: „Sistēma ārpus 

istabas”. Tas nozīmē, ka zināšanu bāzē mērķis var būt saistīts ar darbībām 

vai situāciju aprakstiem. Saistība ar situāciju aprakstiem nav obligāta, jo 

var tikt uzdots stāvoklis, kas nekad iepriekš nav pieredzēts.  

Mērķa matemātiskā interpretācija ir šāda: 

 CMSG ,, , kur 

G – mērķis; 
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S – stāvokļu kopa, kas sistēmai jāsasniedz; 

M – darbību kopa, kas sistēmai jāizpilda; 

C – sakārtojuma nosacījumi, kas definē M un S kopu elementu secību; 

Nākošajā nodaļā ir aplūkotas darba ietvaros izstrādātās autonomās intelektuālās sistēmas 

struktūras un atbilstošās zināšanu bāzes struktūras funkcijas, un iespējas, kā arī pierādīta 

saistība ar apakšnodaļā „Autonomas intelektuālas sistēmas galvenās īpašības” izvirzītajām 

prasībām pret autonomu intelektuālu sistēmu darbībai sarežģītās vidēs. 

 

4.3 Sistēmas funkciju kopsavilkums 

 

Sistēmas galvenās funkcijas un mehānismi, kas tās nodrošina ir šādi: 

 Spēja uztvert vidi 

Funkcija nodrošina iespēju uztvert vidi, sistēmas iekšējo stāvokli, kā arī nodrošina 

komunikāciju ar sistēmas lietotāju. Komunikācija ar lietotāju tiek izmantota 

sistēmas mērķa uzdošanai, kā arī citu uzdevumu veikšanai, piemēram, tiešu 

vadības komandu nodošanai. Funkciju nodrošina uztveres mehānisms, kas iegūtos 

datus momentuzņēmumu veidā saglabā zināšanu bāzē – kadros un apakškadros.  

 Spēja izpildīt darbības 

Piedāvātā struktūra spēj nodrošināt darbību izpildi, piemēram, robotizētas sistēmas 

gadījumā motoru darbināšanu, bet programmatūras sistēmas gadījumā - konkrētu 

procedūru, vai funkciju izsaukumus. Visu iespējamo darbību apzīmējumi jeb 

rādītāji tiek uzglabāti zināšanu bāzē (sīkāk skat. apakšnodaļu „Paplašināta sistēmas 

kodola apraksts”).  

 Spēja apmācīties 

Funkcija nodrošina vispārinājumu – likumsakarības, kas vēlāk tiek izmantotas 

spriešanas procesā, ģenerēšanu, izmantojot iegūto informāciju par apkārtējo vidi 

un sistēmu pašu. Izstrādātajā struktūrā šo funkciju nodrošina induktīvās spriešanas 

mehānisms. Par apmācības kopu kalpo kadru rinda. Jo izmantotā kadru rinda 

garāka, jo iegūtās likumsakarības precīzāk apraksta vidi. Ja kopa ir salīdzinoši 

maza, tad iegūtās likumsakarības aprakstīs noteiktu sistēmas darbības epizodi. 

Apmācības procesā iegūtie likumi (likumsakarības), tiek saglabāti likumu bāzē, 

kas šajā gadījumā atbilst zināšanu bāzei. 

 Spēja spriest loģiski 
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Funkcija nodrošina sistēmas spēju veikt secīgus spriedumus, izmantojot induktīvās 

spriešanas rezultātā iegūtos likumus un kadros esošos jeb zināmos faktus. 

Spriešanas process tiek inicializēts, izmantojot pašreizējās situācijas kadru, kas ir 

iegūts ar uztveres mehānisma starpniecību. Loģiskās spriešanas rezultāts ir jauni 

fakti, vai darbības. Tādejādi, sistēma realizē no datiem virzītu spriešanu [6, 36].  

 Spēja izmantot pieredzi pilnīgi jaunās situācijās 

Funkcija nodrošina spēju izmantot pieredzētās uzvedības šablonus jaunās jeb 

nepieredzētās situācijās. Funkciju daļēji nodrošina Gadījumos sakņotas spriešanas 

mehānisms, kā arī deduktīvās spriešanas mehānisms, kas spēj iegūt jaunus faktus, 

izmantojot likumus un faktus par esošo situāciju. Iepriekšējās pieredzes 

pielietošanā tiek izmantots asociatīvās spriešanas mehānisms, kas ļauj spriest par 

situācijām pēc līdzības.  

 Spēja spriest asociatīvi 

Funkcija nodrošina sistēmas spēju izmantot līdzības starp situācijām, lai spriešanas 

procesus padarītu elastīgākus. Piedāvātajā struktūrā asociatīvā spriešana 

galvenokārt tiek izmantota induktīvās, deduktīvās un gadījumos sakņotas 

spriešanas vajadzībām, lai nodrošinātu kādai situācijai līdzīgas situācijas 

noteikšanu. Līdzīgu situāciju noteikšana ļauj izvēlēties tos likumus, kuri ir 

pielietojami dotajā situācijā gadījumos, kad nav pietiekamā apjomā pilnīgi precīzi 

šai situācijai paredzēti likumi. Induktīvās spriešanas gadījumā līdzīgu situāciju 

noteikšana ļauj pieņemt lēmumu par no jauna ģenerēto likumu tālāko pielietojumu. 

Piemēram, ja ģenerētais likums sakrīt ar kādu jau esošu likumu zināšanu bāzē, tad 

to var nepievienot likumu bāzei. Ja jaunais likums ir līdzīgs kādam jau esošam 

likumam, tad nepieciešams lēmums par šāda likuma tālāko pielietojumu. Līdzības 

jeb pakāpes, ar kādu šie likumi ir līdzīgi, noteikšana var palīdzēt minētā lēmuma 

pieņemšanai. Piemēram, darba ietvaros realizētajā sistēmā, ja likuma nosacījuma 

un secinājuma daļas ar noteiktu pakāpi ir līdzīgas kādam likumu bāzē esošam 

likumam, tad šāds likums likumu bāzei netiek pievienots. Pretējā gadījumā tas tiek 

pievienota (sīkāk. skat. apakšnodaļu „Sistēmas kodola realizācija robotizētas 

sistēmas viedā”). Tas nozīmē, ka sistēma savas darbības laikā var uzkrāt arī pilnīgi 

pretrunīgus likumus (likumus, kuru nosacījuma daļas ir vienādas, bet secinājuma 

daļas dažādas). Pretrunīgi likumi tiek apstrādāti, izmantojot to ticamības 

novērtējumus, kas ļauj izvēlēties no diviem vai vairākiem pretrunīgiem likumiem 
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to, kura ticamības vērtības ir visaugstākā (sīkāk. skat. apakšnodaļu „Sistēmas 

kodola realizācija robotizētas sistēmas viedā”). 

 Spēja uztvert notikumu secību 

Izstrādātā struktūra nodrošina spēju fiksēt uztveres stāvokli ik pēc noteikta laika 

intervāla, saglabājot fiksēto stāvokli kadros (sīkāk skat. apakšnodaļu „Paplašināta 

sistēmas kodola apraksts”). Kadri tiek kārtoti to uztveršanas secībā, tādejādi ļaujot 

viennozīmīgi noteikt stāvokļu secību. Ja tiek uztvertas kādas izmaiņas sensoru 

stāvoklī, t.i. ir noticis notikums, tad kadri ļauj viennozīmīgi noteikt šādu notikumu 

secību laikā. Kadru mehānisms pats par sevi ir salīdzinoši vienkāršs un ļauj ērti 

apstrādāt diskrētu stāvokļu secību. Kadru rindas garumu, kā arī kadru fiksēšanas 

laika intervālu, iespējams pielāgot noteikta uzdevuma specifiskām prasībām.  

 Spēja plānot nākotnes darbības 

Funkcija ir cieši saistīta ar prasību, ka sistēmai ir jābūt mērķtiecīgai, jo plānošana 

pati par sevi ir mērķa vadīts process, kura laikā tiek izveidots plāns jeb darbību 

secība, kas iespējams nodrošina mērķa sasniegšanu [6]. Plānošanas funkciju 

piedāvātajā struktūrā nodrošina plānošanas mehānisms, kurš plāna izveidei 

izmanto deduktīvās spriešanas un gadījumos sakņotas spriešanas mehānismus. 

Plāna maksimālo garumu, kā arī to, cik lielā mērā tiek izmantoti minētie spriešanas 

mehānismi, nosaka risināmā uzdevuma specifika. 

Galvenās sistēmas īpašības ir aplūkotas ciešā saistībā ar darbā izvirzītajām prasībām pret 

autonomu intelektuālu sistēmu darbībai sarežģītās vidēs. Izstrādātā struktūra, kā arī tās 

galvenās īpašības ir vispārīgas, jo izmantotās tehnikas (dedukcija, indukcija, gadījumos 

sakņota spriešana, asociatīvā spriešana) var tik realizētas, izmantojot dažādas metodes [1, 6,  

66]. Izstrādātā struktūra ir atvērta un var tikt realizēta, izmantojot dažāda veida metodes 

noteiktu mērķu sasniegšanai. Turpmākajās nodaļās ir aplūkotas divas praktiski realizētas 

eksperimentālas sistēmas, kā arī veiktie eksperimenti ar tām. 

 

Šajā nodaļā paveiktais: 
1. Definētas autonomas intelektuālas sistēmas pamatkomponentes, kas veido tās kodolu, 

kā arī veikta katras komponentes pielietojuma analīze. 
2. Analīzes rezultātā parādīts, ka deduktīvās spriešanas komponente no esošajām 

zināšanām veic jaunu zināšanu iegūšanu, kas tiek izmantotas sistēmas darbībā. 
Deduktīvās spriešanas rezultāts var būt darbība, kas nodrošina sistēmai iespēju 
virzīties uz mērķi.  

3. Analīze parāda, ka dedukcija nenodrošina iespēju automātiski atjaunināt likumu bāzē 
esošās likumsakarības. Tādēļ struktūrā ir ietverta induktīvās spriešanas komponente, 
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kas, izmantojot ieeju, ģenerē jaunas likumsakarības, tādejādi ļaujot sistēmai adaptēties 
vides izmaiņām. 

4. Nodaļā ir uzsvērts, ka mainīgas vides apstākļos sistēmai, kas izmanto tikai induktīvo 
un deduktīvo spriešanu, būs jāsastopas ar lielu apstrādājamo zināšanu apjomu. Lai 
samazinātu kopējo apstrādājamo zināšanu apjomu, struktūrai pievienota gadījumos 
sakņotas spriešanas komponente, kas ļauj uzkrāt un izmantot sistēmas iepriekšējo 
pieredzi gadījumu aprakstu veidā. Tas samazina laiku, kas nepieciešams mērķa 
sasniegšanai, jo zūd vajadzība katru reizi pārlūkot visu likumu bāzi deduktīva 
sprieduma veikšanai. Tā vietā vispirms tiek pārlūkota gadījumu bāze, kas prasa īsāku 
laiku, jo to jāveic tikai vienu reizi (deduktīva sprieduma iegūšanai likumu bāze parasti 
jāpārlūko vairākas reizes). Tikai tad, kad risinājums nav atrasts, tiek izmantota 
dedukcija. 

5. Ir pamatota asociatīvās spriešanas komponentes pievienošana struktūrai, kas, 
izmantojot līdzību starp likumiem, vai situācijām, ļauj apstrādāt tikai tos likumus vai 
situācijas, kurām zināšanu bāzē nav līdzīgu. Šādi tiek samazināts kopējais zināšanu 
apjoms, kā arī palielināta sistēma elastība, dodot iespēju spriest par iepriekš 
nepieredzētām situācijām, izmantojot zināšanas par līdzīgām, pieredzētām situācijām.  

6. Definētas sistēmas kodola papildus komponentes, kas, kopā ar iepriekš minētajām, 
nodrošina pilnu funkcionalitāti.  

7. Izanalizētas paplašināta kodola funkcijas un īpašības, kā arī pamatota katras papildus 
pievienotās komponentes nepieciešamība sistēmas struktūrā. 
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5. AUTONOMAS INTELEKTUĀLAS SISTĒMAS PRAKTISKA REALIZĀCIJA 

 

Piedāvātās sistēmas struktūras praktiska realizācija tika iesākta darba autora maģistra 

darba izstrādes laikā. Maģistra darba ietvaros tā tika realizēta programmatūras sistēmas veidā, 

kas demonstrēja tikai trīs galveno sistēmas kodola spriešanas mehānismu – induktīvās, 

deduktīvās un gadījumos sakņotas spriešanas sadarbību, neļaujot pilnībā pamatot katras 

izmantotās spriešanas tehnikas lomu kopējā struktūrā. Diemžēl, programmatūras sistēma 

neatklāj tās darbības izmaiņas atkarībā no izmantoto spriešanas mehānismu darbības 

parametru maiņas.  

Promocijas darbā teorētiski attīstīta gadījumos sakņotas spriešanas izmantošana kopējā 

struktūrā, piesaistot mērķi gadījuma aprakstam. Šajā darbā ir pilnīgi no jauna teorētiski 

pamatota un praktiski izstrādāta asociatīvās spriešanas mehānisma izmantošana kopējā 

struktūrā. Ir izstrādāta un attīstīta plānošanas mehānisma sadarbība ar citiem spriešanas 

mehānismiem.  Papildus veikta izmanto likumu atmiņas struktūras modificēšana, papildinot to 

ar ticamības novērtējumu. Izstrādāti mehānismi, kas ļauj modificēt izmantoto spriešanas 

mehānismu darbības parametru, šādi modelējot dažādus sistēmas darbības režīmus. 

Programmatūras sistēma aprakstīta nākošajā apakšnodaļā. Darbā piedāvātā struktūra 

pilnībā ir realizēta robotizētas sistēmas veidā, kas izstrādāta kā darba praktiskā daļa (skat. 

apakšnodaļu „Sistēmas kodola realizācija robotizētas sistēmas veidā”). Sistēmas izstrādes 

mērķis ir demonstrēt visu minēto mehānismu sadarbību, kā arī atklāt pozitīvās un negatīvās 

īpašības, kas piemīt piedāvātajai struktūrai. Robotizētā sistēma, kā arī ar to veiktie 

eksperimenti, ir detalizēti aplūkota nākošajās nodaļās. Programmatūras sistēmu var uzskatīt 

par izstrādātās un realizētās struktūras pirmo versija, bet robotizētā sistēma ir tās otrā versija. 

 

5.1 Sistēmas kodola realizācija programmatūras sistēmas veidā 

 

Sistēma ir izstrādāta kā “vilka” un “zaķu” pasaule, kurā vilks ir intelektuāla sistēma, bet 

zaķi - kustīgi objekti. Vilka mērķis ir noķert zaķi. Papildus minētajiem objektiem, lietotājs var 

brīvi izvēlētās vietās izvietot “šķēršļus”, kas ir nekustīgi un traucē kā zaķu, tā vilka kustību. 

Sistēmas lietotāja saskarnes formas vizuāls izskats, un sistēmas darbības piemērs redzams 5.1. 

attēlā: 

 



 
5.1. attēls. Programmatūras sistēmas darbības piemēra attēls 

 

Uzsākot sistēmas darbību, vilka zināšanu bāze ir tukša, t.i. tajā ir tikai darbību apraksti un 

to izpildes priekšnosacījumi. Darbības laikā, sistēma kadru veidā uzkrāj uztveres stāvokļus, 

kas tiek izmantoti par apmācības kopu induktīvās spriešanas mehānismā.  

Induktīvās spriešanas rezultātā radītie likumi tiek izmantoti deduktīvās spriešanas procesā, 

lai plānotu nākotnes darbības.  

Minētie mehānismi ir realizēti, izmantojot šādas tehnikas: 

 Induktīvās spriešanas tehnika – algoritms ID3 [53, 54]. 

 Deduktīvās spriešanas tehnika – uz pārliecības faktoru balstīta spriešana [39]. 

 Gadījumos sakņota spriešana – mehānisms, kas ļauj izveidot saites starp situāciju 

un darbību, kā arī darbības novērtējumu atbilstošajā situācijā [27, 5, 6]. 

 Plānošana mehānisms – POP algoritms [1]. 

Sistēma izstrādāta, izmantojot programmēšanas valodu Delphi4 un datu bāžu vadības 

sistēmu Interbase (desktop).  

 

 

ID3 algoritms 
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Algoritms nodrošina lēmumu koka izveidi, kas aprakstīts apakšnodaļā „Induktīvā 

spriešana”, izmantojot datu tabulu, kura satur klasificējamos objektus un klasi, kurai objekti 

pieder. Piemēram, robots pārvietojoties ir savācis šādus datus: 

Tabula 5.1. Piemēra dati 

Situācija Darbība Nākošā situācija 
Situācija 1 Stāv uz vietas Situācija 1 
Situācija 1 Kustas uz priekšu Situācija 2 
Situācija 2 Stāv uz vietas Situācija 2 
Situācija 2 Kustas uz priekšu Situācija 3 
Situācija 3 Kustas pa labi Situācija 4 
Situācija 2 Kustas atpakaļ Situācija 1 

 

Piemēra tabulā, kolonna „Nākošā situācija” norāda uz objektu (piemēru) klasi, t.i. mērķis 

ir iegūt lēmumu koku, kas ļauj noteikt nākošo situāciju, ja zināma esošā situācija un darbība, 

kuru patlaban veic robots. Kā minēts iepriekš, lēmuma koka virsotnes ir atribūti (piemērā, 

„Situācija” un „Darbība”), bet virsotnes pēcteči tiek iegūti atbilstoši atribūtu iespējamām 

vērtībām (piemērā, atribūtam „Situācija” ir trīs, bet atribūtam „Darbība” četras iespējamās 

vērtības). Būvējot lēmumu koku, ir svarīgi izvēlēties atribūtus, kurus izmantot par sakni un 

tālāk par pēcteču virsotnēm, jo no tā ir atkarīgs, cik daudz pārbaužu ir jāveic, lai pieņemtu 

lēmumu, t.i. jo mazāk pārbaužu veicamas, jo mazāk laika nepieciešams lēmuma pieņemšanai. 

Algoritms ID3 izmanto entropiju, t.i. datu kopas nesakārtotības mēru [53]. Jo lielāka 

sakārtotība, jo zemāka entropijas vērtība. Atribūta entropijas vērtība tiek aprēķināta, 

izmantojot šādu izteiksmi: 
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H(C/Ak) – entropija atribūtam Ak 

p(Ak,j) – varbūtība, ka atribūta Ak vērtība ir j 

p(Ci/Ak,j) – varbūtība, ka atribūta Ak apakškopā klases vērtība ir Ci  

Mk – atribūta Ak dažādu vērtību skaits 

N – dažādu klašu skaits 

Kad izvēlēts atribūts ar vismazāko entropijas vērtību, tas kļūst par lēmuma koka sakni. 

Nākošajā solī tiek radīti tik daudz saknes pēcteču, cik atribūta vērtību ir aplūkojamajā datu 

kopā. Atbilstoši izvēlētā atribūta vērtībām, tiek izveidotas sākotnējās datu kopas apakškopas. 
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Piemēram, ja tiek izvēlēts atribūts „Situācija”, tad tiek izveidoti trīs pēcteči un tiem atbilstošas 

apakškopas: 

1. apakškopa – ieraksti, kuros atribūta „Situācija” vērtība ir „Situācija 1” 

2. apakškopa – ieraksti, kuros atribūta „Situācija” vērtība ir „Situācija 2” 

3. apakškopa – ieraksti, kuros atribūta „Situācija” vērtība ir „Situācija 3” 

Katrā no apakškopām tiek aprēķinātas atlikušo atribūtu entropijas. Par pēcteci tiek izvēlēts 

tas atribūts, kura entropijas vērtība dotajā apakškopā ir vismazākā. Algoritms darbību beidz, 

kad kārtējā apakškopā entropijas vērtība ir 0, t.i. klases vērtība ir viennozīmīgi identificējama. 

Ja, aplūkojot visus atribūtu, nav iespējams viennozīmīgi identificēt klases vērtību, tad tiek 

izvēlēta tā vērtība, kas atbilstošajā datu apakškopā ir sastopama visbiežāk. Lai nodrošinātu 

iespēju izmantot dedukciju, lēmumu koks tiek pārveidots par likumu kopu, kas pierakstīta 

IF(nosacījums) THEN (slēdziens) formā. 

Piemēram, ja pārvērš visu datu tabulu lēmumu kokā, tad katru ceļu no koka saknes līdz 

strupceļa virsotnei (taisnstūrveida virsotnei), var attēlot ar likumu. Piemēram: 

Lēmumu koks: 

 
5.2. attēls. Lēmumu koka piemērs 

Lēmumu kokam atbilstošie likumi: 

IF Situācija = „Situācija 1” AND Darbība = „Stāv uz vietas” THEN Situācija = „Situācija 1” 

IF Situācija = „Situācija 1” AND Darbība = „Kustas uz priekšu” THEN Situācija = „Situācija 2”, 

utt. 

 

 

 

Uz pārliecības faktora balstīta deduktīvā spriešana 
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Atbilstoši pārliecību teorijas praktiskam modelim [39], katram likumam tiek piesaistīta 

pārliecības faktora vērtība CF(Likums), kas attēlo sistēmas pārliecību par likumsakarības 

pareizību. Atšķirībā no pārliecību teorijas, praktiski realizētajā sistēmā pārliecības faktora 

vērtību apgabals ir [0 .. 1], kur 0 – noteikti aplams, bet 1 – noteikti patiess. Vērtību apgabala 

maiņa ir veikta aprēķinu vienkāršošanai. Pārliecības faktora vērtība sākotnēji (tieši pēc likuma 

ģenerēšanas) ir 1.  

Pēc katras likuma izmantošanas reizes, pārliecības faktora vērtība tiek pārrēķināta, 

izmantojot sakarību: CF(Likums) = S / N, kur 

N – kopējais likuma izmantošanas reižu skaits, 

S – likuma izmantošanas reižu skaits, kad likumā ietvertā sakarība bija patiesa, t.i. bija 

atbilstoša uztvertajam vides stāvoklim (likuma paredzētās sekas bija patiesas). 

Pārliecība par slēdzienu tiek iegūta, izmantojot pārliecību teorijas [39] sakarību, t.i. CF = 

CF(Likums) * CF(E), kur 

CF – pārliecība par slēdzienu 

CF(Likums) – pārliecība par likuma pareizību 

CF(E) – pārliecība par likuma nosacījuma patiesumu. 

Ja tiek apstrādāta uztvere, tad CF(E) = 1, t.i. tiek uzskatīts, ka uztvere ir pilnīgi patiesa. Ja 

spriešanas procesā vienā un tajā pašā situācijā var tikt izmantots vairāk nekā viens likums, tad 

vienmēr tiek izvēlēts likums ar vislielāko pārliecības faktora vērtību. Šādi tiek veicināta 

„uzticamāko” likumu izmantošana. 

 

Gadījumos sakņota spriešana 

 

Sistēma izmanto gadījumos sakņotu spriešanu, lai saglabātu uzvedības šablonus, kas ir 

noveduši pie mērķi. Gadījuma apraksts ietver šādu informāciju: 

 Situācija – uztveres paraksts; 

 Darbību plāns – darbību secība, kas ved uz mērķi dotajā situācijā; 

 Mērķis – mērķa stāvokļa paraksts; 

Gadījumi tiek salīdzināti pēc situācijas apraksta, t.i. ja gadījuma situācijas apraksts pilnīgi 

sakrīt ar esošās situācijas aprakstu, tad gadījums tiek izmantots. Ja ir vairāk kā viens 

gadījums, kas var tikt izmantots, tad gadījums tiek izvēlēts nejauši. Katru reizi, kad mērķis ir 

sasniegts, tiek izveidots jauns gadījuma apraksts un pievienots gadījumu bāzei.  

 



Plānošana 

 

Plānošanas mehānisms ir realizēts, izmantojot POP (angļu val. Partial-Order-Planning) 

algoritmu. Tā darbības rezultātā tiek izveidots plāns, kas tiek definēts ar šādām četrām daļām 

[1]: 

 Darbību kopa – darbības, kas veido plāna izpildes soļus. Darbības plānam tiek 

pievienotas no plānošanas problēmā pastāvošās iespējamo darbību kopas 

(praktiskā realizācija ietver 9 darbības, kas saistītas ar „vilka” pārvietošanos 8 

iespējamos virzienos un apstāšanos).  

 Sakārtojumu attieksmju kopa, kurā ietvertas attieksmes formā BA  . Attieksme 

tiek lasīta kā „A pirms B” un nozīmē, ka darbība A jāizpilda pirms darbības B. 

Taču tas nenozīmē, ka darbības A ir izpildāma tieši pirms darbības B. 

 Kauzālo saišu kopa. Kauzālā saite starp divām darbībām tiek pierakstīta formā 

. Saite nozīmē, ka „A sasniedz stāvokli P, lai izpildītu B”, t.i. darbības 

A rezultātā pasaule nonāk stāvoklī P, kurā var izpildīt darbību B.  

BA P

 Atvērto priekšnosacījumu kopa. Priekšnosacījums ir atvērts, ja tas nav sasniegts 

ar kādu no plāna ietvertajām darbībām. Plānošanas algoritma uzdevums ir 

samazināt atvērto priekšnosacījumu kopu līdz tukšai kopai, neizjaucot 

sakārtojuma attieksmju un kauzālo saišu kopas.  

Gatava plāna piemērs: 

 Darbības:   {Solis_uz_priekšu, Pagriezties_pa_labi, Solis_uz_priekšu_1} 

 Sakārtojumi:  { ,   

    } 

labipasPagrieztiepriekšuuzSolis ____ 

_____ priekšuuzSolislabipasPagrieztie  1

Kauzālās saites:  { , labipasPagrieztiepriekšuuzSolis sienaituvuIr ____ __  

1_____ __ priekšuuzSolislabipasPagrieztie sienaipretimIr   , 

BeigaspriekšuuzSolis sienaspieIr   __1___ } 

 Atvērtie priekšnosacījumi: {} 

Plānā nav attēloti sakārtojumi, kas katru plāna ietverto darbību novieto pēc sākuma 

darbības „Sākums” un pirms beigu darbības „Beigas”. 

Algoritmam ir šādi soļus: 

 102



 Plāna inicializācija. Tukšs plāns sastāv no divām darbībām Sākums un Beigas, 

sakārtojuma , nevienas kauzālās saites un atvērtu 

priekšnosacījumu kopas – mērķa, kas jāsasniedz.  

BeigasSakums 

 Pēc kārtas no atvērto priekšnosacījumu kopas tiek ņemti priekšnosacījumi un 

pievienotas darbības, kas sasniedz doto priekšnosacījumu. Ja ir iespējams 

pievienot atbilstošas sakārtojuma attieksmes (lai neveidotos cikli) un kauzālās 

saites, tad darbība tiek pievienota plānam kopā ar atbilstošām sakārtojuma 

attieksmēm un kauzālajām saitēm.  

 Mērķa sasniegšanas pārbaude. Pārbaudes laikā tiek noteikts, vai atvērto 

priekšnosacījumu kopa ir tukša. Ja nav, tad tiek atkārtots iepriekšējais solis, pretējā 

gadījumā plānošana ir pabeigta. 

Sistēmā sakārtojuma attieksmes tiek izteiktas ar darbību secību, t.i. plāna ietvertās 

darbības tiek secīgi sakārtotas atbilstoši to izpildes kārtībai. Kauzālās saites tiek izteiktas ar 

katrai darbībai piekārtotu priekšnosacījumu un efektu kopām, t.i. lai izpildītu darbību ir 

jāsasniedz noteikts pasaules stāvoklis, kas attēlots kā priekšnosacījums, un darbības rezultāts 

ir cits pasaules stāvoklis, kas izteikts kā efekts. Ņemot vērā to, ka vide ir mainīga un darbības 

efekts ir atkarīgs no pašreizējā vides stāvokļa, tad darbības efekts tiek iegūts, izmantojot 

deduktīvo spriešanu.  

 

Kopsavilkums par sistēmas kodola realizāciju 

 

Sistēmas izstrādes rezultāti: 

 Realizēta indukcijas, dedukcijas un gadījumos sakņotas spriešanas moduļu 

savstarpējā sadarbība. 

 Realizēta un pārbaudīta kadru mehānisma darbība, pielāgojot kadru struktūru 

induktīvās spriešanas vajadzībām. Izstrādāts mehānisms, kas ļauj pārveidot vienu 

pēc otra sekojošu kadru rindu apmācības kopā. Pārveidošanas rezultātā tiek iegūta 

tabula, kuras katrs ieraksts atspoguļo situāciju (ieskaitot tajā veikto darbību) jeb 

cēloni un tai sekojošo stāvokli jeb sekas. 

 Pārbaudīts POP plānošanas algoritms sadarbībā ar deduktīvās spriešanas moduli, 

t.i. realizēts, mehānisms, kas ļauj plānošanas modulim izsaukt deduktīvās 

spriešanas moduli. Tas tiek lietots, lai prognozētu pēcteču situācijas, kuras iestājas 

(seko), veicot konkrētas darbības dotajā situācijā. 
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 Realizēts likumu un gadījumu ticamības mēra aprēķināšanas mehānisms, kas ļauj 

apstrādāt arī pretrunīgus likumus, šādi palielinot sistēmas elastību un adaptēšanās 

spējas. Ticamības mērs ir attiecība starp veiksmīgu konkrēta likuma pielietojumu 

skaitu un kopējo likuma pielietojumu skaitu. Tas tiek pielietots, kā likumu 

pārliecības faktors deduktīvajā spriešanā (sīkāk skat. iepriekš sadaļu „Uz 

pārliecības faktora balstīta deduktīvā spriešana”).  

 Praktiski parādīts, ka izmantotās spriešanas tehnikas var tikt pielietotas autonomu 

intelektuālu sistēmu izstrādei sarežģītām vidēm.  

Izveidotā sistēmas 1. versija demonstrēja pielietotās struktūras vājās puses. Tās ir šādas: 

 Salīdzinoši liels lēmuma pieņemšanas laiks, kas bija saistīts ar nepieciešamību 

lēmuma pieņemšanas procesā apstrādāt lielu daudzumu simboliskas informācijas. 

Šī problēma robotizētas sistēmas gadījumā daļēji ir risināta ar paplašinātu 

gadījumos sakņotas spriešanas pielietojumu, kā arī ar asociatīvas spriešanas 

tehnikas pielietojumu sistēmas struktūrā (robotizētā sistēmā).  

 Spēja strādāt tikai ar diskrētiem notikumiem. Tas bija saistīts ar struktūrā 

paredzēto uztveres īpatnību – uztveres diskrētu stāvokļu saglabāšanu un apstrādi, 

izmantojot kadru mehānismu. Tādejādi, piedāvāto struktūru ir grūti izmantot 

spriešanai par nepārtrauktiem procesiem, kurus uzdevuma ietvaros nedrīkst 

aplūkot kā diskrētu stāvokļu maiņu.  

 Sistēmas struktūras sarežģītība, kas izraisīja salīdzinoši darbietilpīgu sistēmas 

testēšanas un atkļūdošanas procesu.  

Sistēmas praktiskā realizācija ļāva atklāt šādas priekšrocības: 

 Lietotājam vienkārši saprotams un ērti lietojams zināšanu atspoguļošanas 

mehānisms, kas dod iespēju salīdzinoši vienkārši aplūkot uzkrātās zināšanas, kā arī 

nepieciešamības gadījumā tās modificēt. Priekšrocība ir saistīta ar simbolu 

izmantošanu zināšanu attēlošanai. 

 Elastība un spēja pielāgoties. Sistēma demonstrē izmantotās struktūras spēju 

pielāgoties izmaiņām vidē (nenonākt strupceļā), pielietojot apmācības mehānismus 

(induktīvās spriešanas un gadījumu sakņotas spriešanas mehānismus). 

 Salīdzinoši ērts mērķa definēšanas mehānisms, kas sistēmas darbības laikā ļauj 

definēt un koriģēt mērķi. Tādejādi, sistēma demonstrēja spēju pielāgoties arī 

mērķa maiņai, ko panāk plānojot un pārplānojot darbības atbilstoši mērķa maiņai. 

 



5.2 Sistēmas kodola realizācija robotizētas sistēmas veidā 

 

Otra sistēmas kodola realizācijas versija ir izstrādāta promocijas darba ietvaros, veidojot 

darba praktisko daļu. Tā realizēta robotizētas sistēmas veidā, kas pretēji programmatūras 

sistēmai ietver visas apakšnodaļā „Autonomas intelektuālas sistēmas galvenās īpašības” 

sistēmas funkcijas un mehānismus, tādejādi realizējot un demonstrējot minēto mehānismu 

sadarbību vienotā hibrīdā arhitektūrā. 

 

5.2.1 Robotizētas sistēmas vispārīgs apraksts 

 

Robotizētā sistēma ir izveidota kā pārvietojama diferencētas piedziņas [72] platforma, kas 

aprīkota ar vairākiem devējiem – sensoriem un mehāniskām ierīcēm, kas spēj platformu 

pārvietot. Platforma ir aprīkota ar atbilstošām vadības ķēdēm, kas nodrošina mehānisko 

elementu un sensoru kontroli. Pārvietošanās vadība notiek, izmantojot t.s. diferencēto kustības 

vadību [72], kuras pamatā ir divi simetriski izvietoti velkošie riteņi un vairāki papildus riteņi, 

kas nodrošina platformas atrašanos līdzsvarā. Platformas izskats dots 5.3. attēlā: 

 
5.3. attēls. Diferencētās piedziņas platforma 
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Platformas tehniskie parametri: 

 Piedziņa - divi patstāvīgā magnēta līdzstrāvas dzinēji, riteņi un atbilstoši 

pārnesumi, kas nodrošina platformas pārvietošanos un manevrēšanu. 

 8 infrasarkano staru attāluma mērītāji, kas nodrošina sistēmas spēju uztver šķēršļus 

8 virzienos no 0,3 m līdz 2,0 m attālumā. 

 2 sadursmes sensori – viens priekšpusē, otrs aizmugurē. Tie nodrošina sistēmas 

spēju konstatēt sadursmi ar kādu šķērsli. 

 Kompass, kas nodrošina sistēmas spēju noteikt savu pozīciju attiecībā pret 

ziemeļiem. Sensors nodrošina iespēju atšķirt 360 dažādus virzienus. 

 Velkošo riteņu pozīcijas sensori (katram ritenim pa divi). Sensori nodrošina 

iespēju noteikt riteņu pozīciju. 

 Divi BX-24 procesori [73] nodrošina minēto sensoru vadību. Viens no tiem veic 

attāluma mērītāju datu apstrādi un sagatavošanu, bet otrs veic pārējo sensoru 

vadību, datu apkopošanu un sazināšanos ar galveno datoru, t.i. lietotāja datoru. 

 Lietotāja dators, kas nodrošina sadarbību ar lietotāju, kā arī veic iepriekšējās 

nodaļās aprakstīto struktūras mehānismu darbināšanu programmatūras veidā.  

Programmatūras risinājums: 

 Izmantota programmēšanas valoda Delphi 7, lai realizētu struktūras moduļus, 

izņemot darbību izpildes moduli.  

 Darbību izpildes modulis realizēts, izmantojot BX-24 ražotāja izplatīto 

programmatūru (uz programmēšanas valodas Basic balstīta vide). 

 Induktīvā spriešanas mehānisms ir realizēts, izmantojot algoritmu C 4.5. [55]. 

 Deduktīvās spriešanas mehānisms ir realizēts, izmantojot uz pārliecības teoriju 

balstītu tehniku [39] (skat. sadaļu „Uz pārliecības faktoru balstīta deduktīvā 

spriešana”). 

 Gadījumos sakņotas spriešanas mehānisms ir realizēts, izmantojot literatūras 

avotos aprakstītu pieeju [27], kur katrs gadījums ir situācijas apraksts un tai 

atbilstošs risinājums. Gadījuma aprakstā ietvertā risinājuma lietderība un 

piemērotība konkrētai situācijai ir atkarīga no mērķa, tas papildināts ar mērķa 

aprakstu (sīkāk skat. apakšnodaļu „Uz Indukciju, Dedukciju un gadījumos 

sakņotas spriešanas tehnikām balstīts intelektuālas sistēmas kodola vispārīgs 

apraksts”). 
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 Asociatīvās spriešanas mehānisms ir realizēts, izmantojot darba autora izstrādātu 

algoritmu. Asociatīvās spriešanas mehānisma nepieciešamība aplūkota 

apakšnodaļā „Paplašināta sistēmas kodola apraksts”, bet realizācija aprakstīta šīs 

nodaļas turpmākajā daļā.  

 Plānošanas mehānisms ir realizēts, izmantojot POP plānošanas algoritmu [1]. 

Plānošanas algoritms ir analoģisks sistēmas 1. versijas realizācijai (skat. 

apakšnodaļu „Sistēmas kodola realizācija programmatūras sistēmas veidā”). 

Plānošanas procedūra detalizēti aprakstīta apakšnodaļā „Galveno procesu 

algoritmu shēmas”. 

 Uztveres mehānisms ir realizēts, izmantojot robotizētās platformas sensorus un to 

sniegto datu apstrādes algoritmu, ko ir izstrādājis darba autors. Algoritma būtība 

aprakstīta šīs nodaļas turpmākajā daļā. 

 Darbību izpildes mehānisms ir realizēts, izmantojot robotizētās platformas 

mehāniskos mezglus un tos kontrolējošās vadības ķēdes, kā arī atbilstošo 

algoritmu, kas ir darba autora izstrādāts. Algoritma būtība aprakstīta šīs nodaļas 

turpmākajā daļā. 

 Kvantitatīvo datu apstrādes mehānisms ir realizēts, izmantojot darba autora 

izstrādātus algoritmus. Mehānisma būtība aprakstīta šajā nodaļā. 

Tādejādi, tikai daļa nepieciešamo skaitļošanas procesu tiek realizēta, izmantojot 

robotizētās sistēmas skaitļošanas resursus. Lielākā daļa skaitļošanas uzdevumu tiek veikta, 

izmantojot lietotāja datoru. Saziņa un datu apmaiņa starp šīm programmatūras daļām notiek, 

izmantojot RS232 pieslēgumu [74]. Ņemot vērā to, ka ir realizēta visa struktūra, kas izstrādāta 

šajā darbā, ir svarīgi aprakstīt starpmoduļu saišu realizācijas paņēmienus, lai precīzi 

izskaidrotu sadarbību starp sistēmas mehānismiem. 

 

Algoritms C 4.5 

 

Lai algoritms C4.5 spētu darboties, tā ieejas datiem jāatbilst noteiktām prasībām [55]: 

Atribūtu apraksts. Algoritma darbībai nepieciešamie dati ir jāattēlo tabulas veidā. Visai 

informācijai par apmācības objektiem (turpmāk ierakstiem) jābūt aprakstītai ar galīga skaita 

pazīmēm (turpmāk atribūtiem). Katram atribūtam ir iespējams galīgs skaits diskrētu vērtību. 

Pie tam atribūtu skaitam katrā ierakstā jābūt stigri noteiktam un nemainīgam. 



Klases. Katram ierakstam jāatbilst noteiktai klasei. Tas nozīmē, ka viens no atribūtiem 

attēlo klases vērtības (atribūts ir klase, bet atribūta vērtības ir šīs klases vērtības). 

Diskrētas klases. Klasēm jābūt diskrētām. Katram ierakstam viennozīmīgi jāatbilst kādai 

no klases vērtībām. 

Pieņemsim, ka ir dota ierakstu kopa T, kur katrs ieraksts ir aprakstīts ar m atribūtiem. 

Ierakstu skaitu kopā T sauc par kopas apjomu. Kopas apjoma apzīmējums ir |T|. Pieņemsim, 

ka klases atribūtam var būt vērtības C1,C2,…CK.  

Algoritma mērķis ir uzbūvēt hierarhisku klasifikācijas modeli – klasifikācijas koku (skat. 

sadaļu „Induktīvā spriešana”). Koka izveides process norit no saknes uz leju. Algoritms sāk 

savu darbu ar tukšu koku. Katrā solī algoritmam jāizvēlas viens no atribūtiem, kas jāpārbauda. 

Pārbaudes rezultātā atribūtam tiek piešķirta kāda no tā vērtībām, un ierakstu kopa T tiek 

sadalīta apakškopās. Tālāk, līdzīgā veidā tiek sadalīta katra no apakškopām, t.i. katrā no 

iegūtajām apakškopām tiek izvēlēts pārbaudes atribūts. Process turpinās līdz kopas T pilnīgai 

klasificēšanai. 

Algoritma būtiskākā sastāvdaļa ir kritērijs, kas nodrošina pārbaudes atribūta izvēli. 

Pieņemsim, ka tiek novērtēts atribūts X (par pārbaudes atribūtu var tikt izvēlēts jebkurš 

atribūts), kuram ir vērtības A1,A2,…,An. Tādejādi, sadalot kopu T apakškopās, iegūst kopas 

T1, T2,…,Tn, kur atbilstošā X vērtība ir A1,A2,…,An. Vienīgā pieejamā informācijas ir tā, kā 

klases vērtības ir sadalītas kopā T un tās apakškopās. Tieši šīs informācijas izmantošana ir 

algoritma C4.5 pamatā. 

Pieņemsim, ka freq(Cj, T) ir kopas T ierakstu skaits, kas pieder klasei Cj. Tādejādi 

varbūtība, ka no kopas T tiks izvēlēts ieraksts, kas pieder klase Cj ir  

P = freq ( Cj, T) / |T| 

Izteiksme: 





T

j

PPTInfo
1

)(2log)(  

dod vidējā informācijas daudzuma novērtējumu, kas nepieciešams, lai noteiktu ieraksta 

klasi kopā T. Šo izteiksmi sauc par kopas T entropiju. Kad kopa ir sadalīta apakškopās, 

izmantojot pārbaudes atribūtu X (katrā apakškopā ir ieraksti, kuriem ir noteikta atribūta X 

vērtība), šo pašu novērtējumu var iegūt katrai kopas T apakškopai Ti. Par atribūta izvēles 

kritēriju kalpo izteiksme: 
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Kritēriju Gain aprēķina katram atribūtam. Par pārbaudes atribūtu tiek izvēlēts tas atribūts, 

kura Gain kritērija vērtība ir vislielākā. Atbilstoši katra izvēlētā atribūta vērtībai, kopa T tiek 

sadalīta apakškopās. Pēc tam katrā apakškopā atkal tiek izvēlēts atribūts ar maksimālo 

kritērija vērtību un process turpinās. Ja algoritma darbības laikā tiek izvēlēts atribūts, kas 

saistīts ar tukšu ierakstu apakškopu, tad šis atribūts kļūst par koka strupceļa virsotni. Par 

strupceļa virsotnes vērtību (klases atribūta vērtību) tiek izvēlēta tā klases vērtība, kas ir 

visbiežāk sastopama šī atribūta tiešā priekšteča atbilstošajā apakškopā.  

Kā jau minēts šis algoritms nenodrošina iespēju apstrādāt, t.s. nelineāras piemēru telpas, 

kurās visi piemēri ir sadalāmi klasēs, izmantojot lineāras funkcijas. Pie tam, šis algoritms 

izmanto asīm paralēlu atdalīšanu. Tādejādi var samazināties iegūto likumu precizitāte, kā arī 

paaugstināties likumu skaits vai nosacījumu skaits likumos [61]. Darba autors ir izvēlējies šo 

algoritmu, jo precīza nelineāru apmācības kopu apstrāde, parasti ir saistīta ar ievērojamu 

skaitļošanas apjoma palielinājumu [61], tādēļ autors pieņem, ka apmācības datu kopu var 

apstrādāt kā gabaliem lineāru. Tādejādi tiek zaudēta precizitāte par 5 – 20 % [61], kas 

konkrētās realizācijas ietvaros nav būtiski, jo tiek izmantoti mehānismi, kas ļauj pakāpeniski 

samazināt neprecīzo likumu ietekmi uz lēmuma kvalitāti, lietojot likumu ticamības 

novērtējumu. Par to liecina izdarītie eksperimenti, kas, neskatoties uz zināmiem algoritma 

trūkumiem, demonstrē sistēmas pakāpenisku adaptēšanos. Zinot, algoritma ierobežojumus, 

darba autors ir definējis vienu no turpmāko pētījumu virzieniem, kas saistīts ar citu algoritmu 

izmantošanas iespēju pētīšanu. 

 

Asociatīvā spriešana 

 

Kā teikts apakšnodaļā „Asociatīvā spriešana”, asociatīvās spriešanas galvenais uzdevums 

ir noteikt līdzību starp piemēru (ieeju) un atmiņā esošiem objektu aprakstiem, izmantojot 

pilnu, vai daļēju objekta īpašību aprakstu. Sistēmas ieeju veido devēju sniegtās vērtības (sīkāk 

skat. apakšnodaļu „Datu struktūras”). 

Asociatīvajā spriešanā tiek lietoti tikai attāluma mērījumi, jo to sniegtie dati ir 

vismainīgākie. Sistēmā izmantoti 8 attāluma mērītāji, kuru vērtību apgabals ir sadalīts 5 

sektoros ( no 0 līdz 4). Katrs situācijas apraksts ir masīvs ar astoņiem elementiem, kur katrs 
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elements atbilst vienam attāluma mērītājam. Katrs šāds masīvs pēc uztveres iegūšanas tiek 

atpazīts, t.i. salīdzināts ar jau pieredzētām situācijām.  

Salīdzināšana procedūra: 

1. Iegūst masīvu X ar elementiem {x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8} 

2. Līdzīgo situāciju saraksts =  

3. Ar katru masīva X elementu xi veic šādas darbības: 

a. Sakrītošo elementu skaits = 0 

b. Pārskata visus atmiņā esošos situāciju aprakstus yj 

i. Ja yj atbilstošais elements sakrīt ar xi atbilstošo elementu, tad  

sakrītošo elementu skaits = sakrītošo elementu skaits +1 

c. Ja sakrītošo elementu skaits >= Sliekšņa vērtību, tad Līdzīgo situāciju 

saraksts = Līdzīgo situāciju saraksts + yj 

4. Rezultāts = Līdzīgo situāciju saraksts Y 

Procedūras rezultāts ir līdzīgo situāciju saraksts, kas tiek izmantots citos sistēmas 

moduļos. Sliekšņa vērtība ir mainīgs parametrs, kuru maina atkarībā no procedūras 

pielietojuma. Piemēram, lai noteiktu vai sistēmas zināšanu bāzē ir situācijas apraksts, kas 

pilnīgi sakrīt ar aplūkojamo, sliekšņa vērtība ir 8, t.i. visiem attālumu mērījumiem ir jāsakrīt.  

Būtībā tiek izmantota iepriekš dotā sakarība: 
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Ti vērtības ir vienādas visiem situāciju aprakstiem, t.i. tiek izmantota viena sliekšņa 

vērtība T, kā arī  ir definēta visiem elementiem vienāda svara vērtība 1. Tādejādi sakarība ir 

šāda: 
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T ir visiem situāciju aprakstiem vienota sliekšņa vērtība. 

Lai noteiktu līdzīgas situācijas esošai, sliekšņa vērtība tiek noteikta sistēmas darbības 

laikā, piemēram, veicot eksperimentus. Ja dedukcijas procesā netiek atrasti likumi, kuru 

nosacījuma daļā ir situāciju apraksti, kas pilnībā sakrīt (sliekšņa vērtība 8) ar esošo situāciju, 

tad tiek meklēti likumi, kuru secinājuma daļā ir līdzīgu situāciju apraksti, tādejādi padarot 
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dedukciju elastīgāku. Atkarībā no tā, kādiem mērķiem sistēma izmanto procedūru, sliekšņa 

vērtība tiek mainīta  un pievienota procedūras parametriem sistēmas darbības laikā.  

 

Uztveres mehānisms 

 

Uztveres apstrāde ir saistīta ar attāluma mērītāju datu apstrādi, jo, praktiski pārbaudot 

attāluma mērītāju sniegtos datus robota platformas izstrādes laikā, darba autors pārliecinājās 

par mērījumu neprecizitāti. Tādēļ, apstrādājot uztvertos attāluma datus, tiek veikta mērījumu 

aproksimācija, t.i. katram attāluma mērītājām tiek iegūta vidējā mērījuma vērtība par 

pēdējiem 10 mērījumiem. 10 mērījumi izvēlēti apstrādes darbietilpības dēļ, lai nodrošinātu 

vienu apstrādātu mērījumu sekundē. Laika ierobežojums izvēlēts sistēmas atkļūdošanas 

ērtības dēļ. Matemātiski tas aprakstāms ar šādu sakarību: 

n

aj

si

n

j

 1

, kur 

si – rezultāta attāluma vērtība. Kopā tādas ir 8 – kur katra vērtība atbilst konkrētam attāluma 

mērītājam, 

aj – attāluma mērītāja i mērījums j, 

n – konstante 10, kuru definējis darba autors augstāk minēto apstākļu dēļ. 

 

Darbību izpildes mehānisms 

 

Darbību izpildes kontroles mehānisma programmas specifika saistīta ar izmantoto devēju 

signālu apstrādes specifiku. Darbības ir saistītas ar robota pārvietošanos telpā, t.i. ar dzenošo 

riteņu vadību. Lai nodrošinātu dzenošo riteņu iedarbināšanu un apturēšanu tad, kad tas ir 

nepieciešams, tiek izmantoti divi maiņrezistori katra riteņa pozīcijas noteikšanai. 

Maiņrezistoru slēgums atbilst šādai shēmai: 

 
5.4. attēls. Maiņrezistoru slēgums 
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Maiņrezistoram sasniedzot maksimālo pretestību, signāla spriegums, kas nonāk 

mikroprocesora ieejā, ir minimāls (0V). Ja maiņrezistora pretestības ir minimāla, tad ieejošā 

signāla spriegums ir maksimāls (5V). Izmantotie mikroprocesori nodrošina analogā signāla 

pārveidošanu, kas ļauj sprieguma intervālu kodēt ar skaitli no 0 līdz 1023. Skaitlim 0 atbilst 

spriegums 0V, bet skaitlim 1023 atbilst 5V. Tādējādi vadības programmā var ērti operēt ar 

veselu skaitļu intervālu, lai veiktu vajadzīgos aprēķinus un vadību. 

Diemžēl, robota izstrādes laikā darba autora rīcībā nebija maiņrezistori, kas spēj kodēt 

pilnu riteņa rotāciju (360o). To cena bija pārāk augsta. Tādēļ tiek izmantoti rezistori, kas spēj 

kodēt 345o. Atlikušajos 15o notiek strauja pāreja no maksimālās pretestības 33 K uz 

minimālo pretestību 0, veidojot t.s. „aklo” sektoru, kas attēlots grafikā: 

 
5.5. attēls. Maiņrezistora raksturlīkne 

5.5. attēlā redzams, ka katrai pretestības vērtībai atbilst divas pagrieziena leņķa vērtības. 

Piemēram, 19K atbilst pagrieziena leņķiem 190o un 352o Tas neļauj viennozīmīgi noteikt 

riteņa pozīciju (pagrieziena leņķi). Lai izslēgtu kļūdu, katram ritenim tiek izmantoti divi šādi 

rezistori. Aklie sektori katram rezistoram ir novietoti diametrāli pretēji. Tādejādi, pagriežot 

riteni, abu rezistoru pretestība mainās vienādi (kļūda ir neliela – pēc rezistoru marķējuma 

±0,5%). Ja kāds no rezistoriem ir nokļuvis aklajā sektorā, tad tā pretestība mainās ievērojami 

straujāk nekā otra rezistora pretestība. Regulāri nolasot abu rezistoru pretestības, vadības 

algoritms nosaka izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo vērtību. Ja kāda rezistora pretestības 

izmaiņas ir straujākas nekā otram rezistoram, tad šī rezistora pretestības vērtība netiek ņemta 

vērā.  Tas attēlots šādā algoritmā: 

 
5.6. attēls. Pārvietojuma aprēķina algoritms 
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Riteņu pārvietojuma vadības algoritms ir procedūra, kas mikroprocesorā tiek izpildīta 

cikliski. Tā pārbauda, vai riteņa pārvietojums ir atbilstošs nepieciešamajam. Lietotāja datorā 

esošā programma, nosūtot darbību plānu, katru darbību kodē ar veselu skaitli no 0 – 6, kas ir 

iekodēts mikroprocesora atmiņā. Katrai darbībai atbilst riteņu pārvietojums attiecībā pret 

esošo riteņu pozīciju, piemēram, darbībai 0 (stop) atbilst labā un kreisā riteņu pārvietojumi ir 

vienādi ar 0. Darbībai 1 (robots virzās uz priekšu) atbilst labā riteņa pārvietojums ir vienāds ar 

+100 un kreisā riteņa pārvietojums ir vienāds ar -100 (rezistors griežas uz otru pusi), u.tml. 

katrai darbībai. Saņemot signālu par kārtējo darbību, tiek iedarbināti dzinēji, kas griež riteņus. 

To griešanās virzieni ir iekodēti mikroprocesora atmiņā kopā ar katras darbības indeksu, kas 

minēts iepriekš. Ja ir zināmas esošās un vēlamās pozīcijas, tad algoritms, cikliski tās 

salīdzinot, spēj noteikt atšķirību (kļūdu), vienkārši atņemot esošo vērtību no vēlamās. Ja 

kļūdas moduļa vērtība ir vienāda ar sliekšņa vērtību, tad dzinēji tiek apturēti. Sliekšņa vērtība 

tiek noteikta empīriskā ceļā, pēc kārtas izmēģinot dažādas vērtības. Tas ir nepieciešams, jo 

procesora ātrdarbība, ņemot vērā riteņu griešanās ātrumu, neļauj noteikt kļūdu ar augstāku 

precizitāti nekā ±10% no pārvietojuma vērtības.  

 

Kvantitatīvo datu apstrādes mehānisms 

 

Sistēmā kvantitatīvo jeb skaitlisko datu apstrādes mehānisms sastāv no datu struktūrām un 

procedūrām, kas ļauj apstrādāt situāciju līdzības un darbību plānu novērtējumus. Kā aprakstīts 

apakšnodaļā „Paplašināta sistēmas kodola apraksts”, situāciju līdzības novērtējumi, kā arī 

novērtējuma procedūras, tiek izmantotas asociatīvās, deduktīvās un gadījumos sakņotas 

spriešanas mehānismos. Darbību plānu novērtējumi tiek lietoti plānošanas un gadījumos 

sakņotas spriešanas mehānismos. Tādēļ minēto novērtējumu apstrādes procedūras ir izvietotas 

(programmas kodā) atsevišķā modulī, kas ir pieejams visiem citiem moduļiem, kuri minēti 

iepriekš. Minētās procedūras robotizētajā sistēmā veido kvantitatīvo datu apstrādes 

mehānismu. Būtiskākā sakarība, kas tiek izmantota, ir šāda: 

N

Nv
CF  , Kur 

CF – pārliecības faktora vērtība likumam vai gadījumam, 

Nv – veiksmīgu pielietojumu skaits – pielietojumu skaits, kad likuma prognozētā 

situācijas atribūta vērtība sakrita ar novēroto, gadījumam – pielietojumu skaits, kuros 

gadījums ļāva sasniegt mērķi. 
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N – kopējais pielietojumu skaits. 

 

5.2.2 Galveno procesu algoritmu shēmas 

 

Vadības cikls 

Vadības mehānisms ir process, kas nodrošina pārējo sistēmas mehānismu koordināciju. Darba 

ietvaros tas ir nosaukts par vadības ciklu, jo ik pēc sekundes tiek darbināts cikliski (5.6. attēlā 

parādīta viena vadības cikla iterācija). 

 

5.7. attēls. Vadības cikla algoritma shēma 

 

Vadības ciklā ir ietverti būtiskākie uzdevumi, kas realizēti izstrādātajā programmatūras 

sistēmā. Sistēma veic šādas darbības: 
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1. Uztveres simbolu nolasīšana 

Sistēma procedūras ietvaros sazinās ar robotizēto platformu (turpmāk tekstā 

“platformu”) un pieprasa sensoru stāvokļu datus. Platformā iekļautie procesori 

veic datu apkopošanu un noformēšanu noteikta formāta simbolu virknes veidā. 

Izveidotā simbolu virkne tiek nosūtīta vadības sistēmai. Saņemtā simbolu virkne 

satur: 

 Sākuma simbolu „[„ un beigu simbolu „]”, kas kalpo par pazīmi, ka visi 

dati ir saņemti; 

 Virkne satur vairākas pozīcijas, kas ietvertas ar simboliem „{” un „}”. 

Katra no pozīcijām attēlo robota konkrēta sensora stāvokli; 

 Pirmā pozīcija ir kontrolsummas skaitlis, kas norāda uz pozīciju skaitu 

virknē, ieskaitot pirmo. Šis skaitlis tiek izmantots, lai kontrolētu, vai dati 

par katru sensoru ir saņemti.  

 Nākošās astoņas pozīcijas atbilst astoņiem attāluma mērītājiem. Katra 

attāluma mērītāja stāvoklis tiek attēlots ar veselu skaitli intervālā [0;1023]. 

 Kompasa sensora pozīcija – vesels skaitlis intervālā [0;359], kas atbilst 

leņķim attiecībā pret ziemeļiem (ziemeļu virzienam atbilst skaitlis 0). 

 Dzenošo riteņu pozīcijas, kur katra riteņa pozīcija kodēta ar veselu skaitli 

intervālā [0;100000]. Sākotnējās dzenošo riteņu pozīcijas ir 10000. Skaitlis 

tiek izmantots sistēmas atkļūdošanas ērtībai. 

 Veicamā darbība – vesels skaitlis, kas norāda uz pašreiz veicamo darbību. 

Ja netiek veikta neviena darbība, tad tiek nosūtīts skaitlis 255. 

 Dzenošo riteņu nākamās (prognozējamās) pozīcijas. Katra riteņa pozīcija 

tiek kodēta ar veselu skaitli intervālā [0;100000]. Pozīcija tiek aprēķināta 

atņemot no esošās pozīcijas darbības rezultātā iegūto riteņa pārvietojuma 

pozīciju skaitu, kas tiek uzglabāts mikroprocesora atmiņā atbilstoši katrai 

darbībai.  

 Abu sadursmes sensoru stāvoklis, kas tiek kodēts ar veselu skaitli intervālā 

[0;1]. Nulle nozīmē, ka nav sadursmes, bet 1, ka ir sadursme. 

 Katra riteņa stāvoklis, kas kodēts ar veselu skaitli intervālā [-1;1], kur -1 

apzīmē, ka ritenis griežas atpakaļ, 0, ka ritenis stāv uz vietas, un 1, ka 

ritenis griežas uz priekšu. 

2. Uztveres saglabāšana kadros 
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Vadības sistēma interpretē saņemto sensoru datu simbolu virkni un saglabā 

sistēmas stāvokļa datu struktūrā, kā arī kadru rindā saglabā iegūtos datus.  

3. Induktīvās spriešanas procedūra 

Kā jau minēts, induktīvā spriešana realizēta, izmantojot algoritmu C4.5. [55]. 

Algoritma ieejas dati ir apmācības datu kopa, kas parasti ir noformēta tabulas 

veidā. Šajā gadījumā par apmācības kopu kalpo kadri. Kadri veido rindu. Sistēmas 

koncepcijā tiek uzskatīts, ka viens kadrs ir nākamā kadra cēlonis un iepriekšējā 

kadra sekas. Tādejādi, kadri tiek sastrukturēti pa divi, veidojot pārus {cēloņa 

kadrs, seku kadrs}. Kadrs ir kopa, kas sastāv no vairākiem elementiem – 

simboliem. C 4.5 algoritma īpatnība ir tā, ka tas spēj vienlaicīgi strādāt ar vienu 

klases pazīmi (sīkāk skat. apakšnodaļu “Induktīvā spriešana”). Seku kadrs tiek 

uzskatīts par vairāku klašu pazīmēm, t.i. katra seku kadra pozīcija ir atbilstošās 

pozīcijas klases pazīme. Piemēram, pozīcija 1 ir situācijas indekss, tātad seku 

kadra situācijas indekss ir situāciju klases pazīme, bet pozīcija 2 ir kompasa 

stāvoklis, tātad seku kadra kompasa stāvoklis ir kompasa stāvokļu klases pazīme, 

utt. Tādēļ algoritms C 4.5 tiek lietots vairākas reizes, vienu reizi katram seku kadra 

elementam. 

4. Iegūto likumu pievienošana likumu bāzei 

Ņemot vērā to, ka sistēma var nokļūt jau pieredzētās situācijās, tā var ģenerēt tādus 

likumus, kas jau ir likumu bāzē, tādēļ ir izstrādāta procedūra, kas novērš vienādu 

likumu pievienošanu likumu bāzei. Ļoti līdzīgi (līdzības noteikšanai izmanto 

asociatīvās spriešanas mehānismu, kas aprakstīts apakšnodaļā „Robotizētas 

sistēmas vispārīgs apraksts”) likumi arī netiek pievienoti likumu bāzei. No jauna 

pievienojamo likumu ticamība ir visaugstākā, kas nodrošina to izvēli starp 

vairākiem līdzīgiem. Tādejādi, tiek stimulēta no jauna iegūto likumu izvēle – jo 

jaunāks likums, jo tas precīzāk attēlo pašreiz vidē pastāvošās likumības.  

5. Pagaidu plāna stāvokļa iegūšana 

Pagaidu plāns ir tas, kas ir izstrādāts pēc lietotāja pieprasījuma, t.i. lietotājs izvirza 

jaunu mērķi un inicializē pirmā plāna sastādīšanu. Šī soļa ietvaros tiek noteikts, vai 

atbilstošais plāns ir gatavs izpildei. 

6. Plāna stāvokļa kontrole 

Solis paredzēts, lai no iegūtajiem uztveres datiem sistēma interpretētu pašreiz 

sastādāmā plāna stāvokli. 

7. Plāna nosūtīšana izpildei 
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Lietotājam nospiežot pogu „nosūtīt izpildei”, tiek saglabāta plāna stāvokļa vērtība 

„gatavs izpildei”. Ja sastādītā plāna stāvoklis ir “gatavs izpildei”, tad tas tiek 

apstiprināts un nosūtīts izpildei. Ja plāna realizācija nenoved pie mērķa, tad 

sistēma automātiski pārplāno darbības. Ja plāns izrādās gatavs izpildei, tad pašreiz 

izpildāmais plāns tiek apturēts, un jaunais tiek nosūtīts izpildei. 

8. Izpildāmā plāna stāvokļa noteikšana 

Soļa ietvaros tiek interpretēts pašreiz izpildāmā plāna stāvoklis, izmantojot iegūto 

uztveri. 

9. Lietotāja saskarnes datu atjaunināšana 

Soļa ietvaros tiek veikta lietotājam uz ekrāna attēlojamās informācijas 

atjaunināšana. Tiek atjaunināti izpildāmā plāna attēlojamie dati, likumu bāzes 

satura attēlojums (likumu saraksts), sensoru stāvokļa attēlojums, gadījumu bāzes 

attēlojums (gadījumu saraksts), kā arī citi lietotājam attēlojamie dati.  

10. Gadījuma novērtējuma atjaunināšana 

Solis tiek veikts, ja izpildāmais plāns ir paveikts, un mērķis ir sasniegts. Šajā 

gadījumā soļa ietvaros tiek noteikts, vai plāna sastādīšanā tika izmantoti gadījumi. 

Ja tika, tad šajā solī tiek pozitīvi novērtēta atbilstošā gadījumā vērtība. Tiek 

izmantota salīdzinoši vienkārša novērtēšana – attiecība starp gadījuma 

izmantošanas reizēm un reizēm, kad tika sasniegts mērķis. Rezultāts ir skaitlis 

intervālā (0;1].  

11. Jauna gadījuma izveide 

Soļa ietvaros sistēma mēģina izveidot jaunu gadījumu – „mērķis + situācija + 

izpildītais plāns”. Tiek izmantota asociatīvā spriešana, lai noteiktu līdzīgus 

gadījumus gadījumu bāzē. Ja tādi ir, vai ir tam ļoti līdzīgi, tad gadījums netiek 

pievienots gadījumu bāzei. 

12. Gadījuma novērtējuma atjaunināšana 

Solis tiek veikts, ja izpildāmais plāns ir paveikts, bet mērķis nav sasniegts. Šajā 

gadījumā soļa ietvaros tiek noteikts, vai plāna sastādīšanā tika izmantoti gadījumi. 

Ja tika, tad šajā solī atbilstošā gadījumā vērtība tiek novērtēta negatīvi, izmantojot 

10. solī aprakstīto metodi. 

13. Pārplānošana un plāna atkārtota nosūtīšana izpildei 

Soļa ietvaros tiek veikta atkārtota plāna sastādīšana bez lietotāja pieprasījuma un 

sastādītā plāna automātiska nosūtīšana izpildei. Solis tiek veikts, ja izpildāmais 

plāns neļāva sasniegt mērķi.  



Kā redzams no soļu apraksta, katrs no tiem ir saistīts ar vairāku apakšuzdevumu veikšanu. 

Būtiskākie no apakšuzdevumiem ir aplūkoti sadaļās „Plāna izpildes kontroles procedūra” un 

„Plānošanas procedūra”. 

 

Plāna izpildes kontroles procedūra 

Procedūra paredzēta plāna izpildes kontrolei, t.i. mērķa stāvokļa sasniegšanas noteikšanai, 

atbilstošo likumu novērtēšanai, utt. 

Sīkāk procedūras soļi attēloti šādā shēmā: 

 

5.8. attēls. Plāna izpildes kontroles procedūra 

Shēmā attēlota viena procedūras iterācija, t.i. procedūra tiek izpildīta katra vadības cikla 

iterācijas laikā. Shēmā attēloti šādi soļi: 

1. Plāna stāvokļa iegūšana 

Soļa izpildes laikā tiek noteikts izpildāmā plāna (plāna, kas apstiprināts 

nosūtīšanai platformai) stāvoklis. Stāvoklis tiek noteikts tikai tad, ja plāns nav 

tukšs. 

2. Beigu pazīmes pievienošana 
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Plāns tiek sastādīts pēc lietotāja pieprasījuma un būtībā ir darbību virkne. Beigu 

pazīmes pievienošana nepieciešama, lai organizētu datu apmaiņas procesu ar 

platformu, t.i. uzturētu komunikācijas protokolu, kas realizēts asinhronas datu 

apmaiņas veidā. 

3. Plāna stāvokļa iestatīšana 

Sagatavotajam plānam tiek nomainīts stāvoklis, lai nākamās izpildes laikā plānu 

varētu nosūtīt platformai.  

4. Plāna nosūtīšana 

Sagatavotais plāns tiek pārvērsts simbolu virknē, kas tiek ievietota saziņas kanāla 

(šajā gadījumā RS232 pieslēguma) atmiņas buferī. Nomainot plāna stāvokli, 

sistēma nākamajā procedūras izpildes laikā sāks sekot plāna izpildei (platforma 

katras uztveres nosūtīšanas laikā pievieno izpildāmās darbības kodu, kas ļauj sekot 

platformas darbībai). 

5. Plāna stāvokļa maiņa 

Soļa laikā tiek mainīts plāna stāvoklis, kas norāda, ka ir sagaidīta plāna pirmās 

darbības izpilde. Saskaņā ar protokolu ceturtais un piektais solis nepieciešams 

tādēļ, ka datu apmaiņa ir asinhrona un precīzi nevar noteikt, pēc cik kadriem (pēc 

cik ilga laika) sāksies plāna realizācija kopš tā nosūtīšanas.  

6. Atšķirību iegūšana 

Soļa laikā tiek noteiktas atšķirības starp plānoto jeb paredzēto vides stāvokli un 

reālo. Atšķirību noteikšana ļauj veikt izmantoto likumu novērtēšanu, tādejādi 

realizējot atgriezenisko saiti. Plānošanas laikā pēc katras pievienotās darbības, tiek 

izmantota dedukcija, lai iegūtu slēdzienu par nākamo vides stāvokli. Vides 

stāvoklis tiek aprakstīts, izmantojot kadra datu struktūru. Lai realizētu 

atgriezenisko saiti, kas ļauj novērtēt plānošanā izmantotos likumus, katrai 

prognozētā stāvokļa pozīcijai (situācija, kompasa mērījums, riteņu stāvoklis, utt.) 

tiek piesaistīts tā likuma identifikators, kas izmantots atbilstošās pozīcijas 

secināšanai. Izpildot plānu, kad tiek veikta kārtējā darbība un iegūts vides 

stāvoklis tieši pēc darbības paveikšanas, sistēma var salīdzināt prognozēto vides 

stāvokli ar faktisko. Ja kāda no pozīcijām prognozētajā stāvoklī atšķiras no 

faktiskā, tad atbilstošais likums saņem negatīvu novērtējumu, pretējā gadījumā tas 

saņem pozitīvu novērtējumu. 
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7. Likumu novērtēšana 

Soļa laikā, balstoties uz iepriekšējā solī iegūtajām atšķirībām, tiek veikta 

izmantoto likumu novērtēšana – pārliecības faktora vērtības maiņa, tādejādi 

realizējot atgriezenisko saiti, t.i. plānošanā izmantotam likumam, kur slēdziens 

sakrīt ar faktiskā vides stāvokļa atbilstošo pozīciju, pārliecības faktora vērtība 

palielinās, bet likumiem, kuru slēdziens nav atbilstošs faktiskajam stāvoklim, 

pārliecības faktora vērtības samazinās. Tādejādi tiek stimulēta to likumu 

izmantošana, kuru slēdzieni ir precīzi atbilstoši faktiskajam stāvoklim, jo, kā 

aprakstīts apakšnodaļā „Gadījumos sakņota spriešana”, spriešanas laikā tiek 

izvēlēti tie likumi, kuru pārliecības faktoru vērtības ir vislielākās. 

8. Plāna stāvokļa maiņa 

Soļa laikā plāns atbilstoši pārbaudēm tiek novērtēts kā mērķi nesasniedzis. 

Tādejādi tā izpilde tiek pārtraukta.  

9. Plāna stāvokļa maiņa 

Soļa laikā plāns atbilstoši pārbaudēm tiek novērtēts kā mērķi sasniedzis. Tādejādi 

tā izpilde tiek pārtraukta.  

10. Plāna stāvokļa maiņa 

Soļa laikā plāns atbilstoši pārbaudēm tiek novērtēts kā mērķi sasniedzis. Tādejādi 

tā izpilde tiek pārtraukta. 

11. Atkārtota plānošana 

Soļa laikā tiek veikta atkārtota plāna sastādīšana, nemainot mērķi. Plāna stāvoklis 

tiek nomainīts pret „Jauns”, kas ļauj nākamajā procedūras izpildes laikā uzsākt 

plāna izpildi no jauna. 

Kā redzams, procedūra ietver salīdzinoši daudz soļu, lai veiktu tikai plāna stāvokļa maiņu. 

Tādi ir nepieciešami, jo platforma strādā neatkarīgi no pārējās programmatūras, t.i. plāns tiek 

realizēts asinhroni, salīdzinot ar vadības programmatūras darbu. Tas ir jo sevišķi svarīgi tādēļ, 

ka lietotājs var izveidot sarežģītu mērķi, kas prasa vairāku apakšplānu sastādīšanu. Katrs no 

apakšplāniem tiek izpildīts atsevišķi, lai neveiksmes gadījumā nevajadzētu pārplānot visu 

plānu, bet tikai noteiktu apakšplānu. Tas nozīmē, ka nevar garantēt, ka, piemēram, plāna 

izpilde sāksies pēc diviem kadriem kopš plāna nosūtīšanas. Tādēļ protokols paredz dažādu 

“kontroles” darbību ietveršanu plānā. Kontroles darbības netiek izpildītas, bet tiek imitēta to 

izpilde, tādejādi ļaujot vadības programmatūrai precīzi noteikt plāna stāvokli platformā – kad 

tiks uzsākta izpilde, kad tā tiks pabeigta.  

 



Plānošanas procedūra 

Plānošanas procedūra ir salīdzinoši sarežģīta, jo satur rekursīvas daļas. Ņemot vērā 

lietotājam doto iespēju formulēt sarežģītus mērķus – mērķus, kas sastāv no vairākiem 

apakšmērķiem, katram apakšmērķim tiek sastādīts atsevišķs plāns. Viena apakšplāna 

paredzamās sekas ir nākamā apakšplāna sākuma situācija. Plānošanas procedūra realizē visu 

apakšmērķu ciklisku aplūkošanu. Katra atsevišķā apakšplāna sastādīšana ir rekursīva 

procedūra. Plāna sastādīšanas procedūra vienam apakšmērķim attēlota šādā shēmā: 

 
5.9. attēls. Plānošanas procedūras shēma 

Plānošanas procedūra ietver šādus soļus: 
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1. Noskaidro apakšmērķa veidu 

Solī tiek noteikts apakšmērķa veids – darbība vai stāvoklis, kas sistēmai 

jāsasniedz. No apakšmērķa veida ir atkarīgs, vai ir nepieciešama plānošana. Ja 

apakšmērķis ir darbība, tad plānošana nav nepieciešama, jo plāns sastāv no vienas 

darbības, kas ietverta apakšmērķī. 

2. Plāna izveide 

Ja apstrādājamais apakšmērķis ir darbība, tad šajā solī tiek izveidot plāns, kas 

sastāv no vienas darbības, kura ietverta apakšmērķī. Izveidotais plāns ir procedūras 

rezultāts. 

3. Gadījumu pārlūkošana 

Šajā solī tiek veikta gadījumu bāzes pārmeklēšana, kas ir daļa no gadījumos 

sakņotas spriešanas mehānisma funkcijām. Pārskatot gadījumus, tiek izmantota 

asociatīvā spriešana, lai noteiktu aplūkojamo gadījumu līdzību ar esošo situāciju 

un aplūkojamo apakšmērķi. Soļa rezultāts ir līdzīgu gadījumu kopa, kurā katrs 

gadījums ietver situācijas aprakstu līdzīgu esošajai situācijai un mērķa aprakstu 

līdzīgu aplūkojamajam apakšmērķim. Mērķis tiek attēlots kā vides stāvoklis, t.i. 

tieši tāpat, kā vides stāvokļa kadrs (sīkāk skat. apakšnodaļu „Datu struktūras”). 

Tādejādi, izmantojot asociatīvās spriešanas ietveros realizēto vides stāvokļu 

salīdzināšanas algoritmu, kas aprakstīts apakšnodaļā „Robotizētas sistēmas 

vispārīgs apraksts”, tiek noteikts, vai gadījuma aprakstā esošais vides stāvoklis ir 

līdzīgs faktiskajam. Līdzīgi tiek veikta gadījuma aprakstā ietvertā mērķa stāvokļa 

salīdzināšana ar lietotāja formulēto mērķa stāvokli. Mērķa stāvokļu salīdzināšanā 

netiek ņemtas vērā tās pozīcijas, kuras lietotājs nav formulējis (atstājis 

neaizpildītas, piemēram, norādot tikai kompasa stāvokli), pieņemot, ka tās 

lietotājam nav svarīgas.  

4. Vislabākā gadījuma izvēle 

Solī tiek veikta vislabākā gadījuma izvēle, t.i. gadījuma ar visaugstāko ticamību 

(veiksmīgo pielietojumu skaita attiecība pret kopējo pielietojumu skaitu) izvēle. Ja 

tiek sameklēti vairāki gadījumi ar līdzīgu ticamību, tad tiek salīdzināti tajos 

ietvertie plāni. Jo īsāks plāns, jo labāk. Ja arī pēc plāna garuma salīdzināšanas tiek 

izvēlēti vairāki gadījumi, tad no tiem gadījuma ceļā tiek izvēlēts viens. No izvēlētā 

gadījuma tiek pārņemts plāns, kas ir procedūras rezultāts. 

5. Tukša plāna izveide 
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Ar šo soli sākas rekursīvās daļas realizācija. Tiek izveidots tukšs plāns, kas 

rekursīvās procedūras izpildes laikā tiek izvērsts koka veidā, katrā procedūras 

izpildes laikā pievienojot vienu darbību. 

6. Vienas darbības pievienošana 

Katram plānam (sākumā ir tikai viens tukšs plāns) izmēģina visas darbības, kuru 

izpildes priekšnosacījumi nav pretrunā ar plāna pēdējās darbības rezultātu – beigu 

situāciju. Tādejādi, no viena aplūkojamā plāna tiek iegūti vairāki plāni, kas ir 

iepriekšējā plāna pēcteči. Šajā solī būtībā tiek realizēta iespējamo risinājumu 

izvēršana plašumā [6].  

7. Seku secināšana 

Šajā solī katram iepriekšējā solī papildinātajam plānam tiek izsecinātas sekas, 

izmantojot deduktīvas spriešanas mehānismu. Deduktīvās spriešanas laikā tiek 

aplūkoti likumi, kuru nosacījuma daļā ir ietverta plāna beigu situācija, vai tās daļa, 

kā arī pievienojamā darbība. Ja tādu likumu nav, tad tiek izmantota asociatīvā 

spriešana, lai iegūtu tos likumus, kuru nosacījumi sakrīt ar līdzīgām situācijām. 

Izmantojot minētos likumus, tiek izsecinātas plānam pievienotās darbības sekas 

pie plāna beigu situācijas. Rezultātā iegūst darbības izpildes situāciju, kas kļūst par 

plāna jauno beigu situāciju.   

8. Seku novērtēšana 

Solis paredzēts izsecināto plānu beigu situāciju novērtēšanai, lai noteiktu tālāko 

atbilstošā plāna izmantošanu. Tiek iegūti trīs novērtējumi – mērķis ir sasniegts 

(visaugstākais novērtējums), mērķis nav sasniegts un sekas nav prognozējamas, 

vai plāns ir sasniedzis maksimāli pieļaujamo garumu (viszemākais novērtējums), 

mērķis nav sasniegts, bet sekas ir labi prognozējamas. Plāna maksimālais garums 

ir iestatījums, kas var tikt mainīts, sistēmai uzsākot darbu. Eksperimentu laikā 

plāna garums tika mainīts, lai demonstrētu sistēmas darbības īpatnības (sīkāk skat. 

nodaļu „Veiktie eksperimenti un to rezultāti”). Sekas ir labi prognozējamas, ja 

zināšanu bāzē ir pietiekami daudz likumu ar augstām ticamības pakāpēm 

(pārliecības novērtējumiem), kas ļauj izsecināt nākamās situācijas nozīmīgu daļu. 

9. Plāna novērtējuma maiņa 

Šajā solī plāns tiek iezīmēts kā neizvēršams un mērķi sasniedzis. 

10. Plāna novērtējuma maiņa 

Šajā solī plāns tiek iezīmēts kā neizvēršams un mērķi nesasniedzis, t.i. sekas ir 

bijušas neprognozējamas, kas nosaka to, ka plānu tālāk izvērst nav jēgas. 
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11. Plāna novērtējuma maiņa 

Šajā solī plāns tiek iezīmēts kā izvēršams, bet mērķi nesasniedzis. Tas nozīmē, ka 

sekas ir prognozējamas, bet mērķis vēl nav sasniegts, kā arī plāna garums nav 

pārsniedzis maksimāli pieļaujamo. Tādēļ plānu ir vērts izvērst, jo iespējams, ka 

nākamo darbību rezultāti ļaus sasniegt mērķi.  

12. Vislabākā plāna izvēle 

Tiek izvēlēts vislabākais plāns. Vispirms aplūko tos plānus, kas sasniedz mērķi, un 

izvēlas visīsāko. Ja tādi ir vairāki, tad gadījuma ceļā izvēlas vienu. Ja neviens 

plāns netiek atrasts, tad aplūko tos, kuru sekas ir neprognozējamas. Ja tādi ir 

vairāki, tad gadījuma ceļā izvēlas vienu. 

Kā redzams no soļu apraksta, plānošanas procesā tiek izmantoti trīs spriešanas veidi – 

deduktīvā spriešana, gadījumos sakņota spriešana un asociatīvā spriešana, ļaujot sistēmai pēc 

iespējas ātrāk un elastīgāk pieņemt lēmumu – izveidot plānu, kas ļauj sasniegt mērķi. Arī tad, 

ja sistēma nespēj atrast plānu, kas ved uz mērķi, tā nenokļūst strupceļā, bet izveido plānu ar 

nezināmām sekām, tādejādi veicinot apmācību.  

Deduktīvās spriešanas laikā plāna tiek ietvertas norādes uz tiem likumiem, kas tiek 

izmantoti noteiktu seku izspriešanā. Plāna izpildes kontroles procedūras izpildes laikā norādes 

ļauj novērtēt likumus (sīkāk skat. sadaļu „Plāna izpildes kontroles procedūra”).  

 

5.2.3 Datu struktūras 

 

Šajā nodaļā ir aplūkotas galvenās zināšanu bāzes atmiņas struktūras, kā arī sniegts 

skaidrojums par to pielietojumu spriešanas procesos. 

 

Situācijas apraksts 

 

Kā minēts intelektuālas sistēmas kodola aprakstā (sīkā skat. nodaļu “Autonomas 

intelektuālas sistēmas kodols”), situācijas apraksti tiek uzglabāti noteiktās datu struktūrā t.s. 

kadros. Katrs kadrs satur informāciju par uztverto vides un pašas sistēmas stāvokli.  

Robotizētās sistēmas gadījumā katram kadram ir šāda struktūra: 

 

 Kompasa vērtība – kompasa bloks ļauj iegūt skaitli no 0 – 359, kur 0 sakrīt ar 

Ziemeļu virzienu, bet 90 - ar Rietumu virzienu. Sistēma veic minētā vērtību 

apgabala sadalīšanu 16 sektoros, lai samazinātu kopējo apstrādājamo datu apjomu. 
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„Kadrā” tiek attēlots atbilstošā sektora kārtas numurs no 0 līdz 15. Iedalījums 16 

sektoros ir saistīts ar nepietiekamu dzinēju vadības mehānisma precizitāti, kas 

neļauj pagriezt platformu ar pagrieziena leņķi, kas ir mazāks par 360 / 16 grādiem. 

Tādēļ sīkāks iedalījums tikai palielinās apstrādājamo datu apjomu (veidosies 

lielāka iespējamo vides stāvokļu dažādība), nedodot  precizitātes paaugstināšanos. 

 Situācija – sistēmai ir 8 attāluma mērītāji, kas spēj noteikta attālumu no 0,3m līdz 

2,4m. Lai samazinātu kopējo datu apjomu, šis vērtību apgabals tiek sadalīts 5 

vienādos sektoros. Iedalījums 5 sektoros, līdzīgi, kā kompasa precizitātes 

samazināšana, ir saistīta ar nepietiekamu dzinēju vadības mehānisma precizitāti. 

Tādejādi, katra situācija tiek aprakstīta ar masīvu, kurā ir 8 elementi, un katram 

elementam var būt vērtība no 0 līdz 4 (sektora kārtas numurs). Izmantojot 

asociatīvās spriešanas moduli, katrs masīvs pēc uztveres iegūšanas tiek atpazīts, t.i. 

salīdzināts ar jau pieredzētām situācijām (tiek izmantots asociatīvās atmiņas 

princips, kad nav nepieciešama pilnīga sakrišana, bet pietiek ar līdzību). Ja tāda 

tiek atrasta, tad asociatīvās spriešanas modulis atgriež atbilstošās situācijas 

indeksu. Ja nav, tad jaunā situācija tiek pievienota situāciju aprakstiem, un tiek 

atgriezts atbilstošais indekss. Kadra aprakstā situācija tiek attēlota kā vesels 

skaitlis – situācijas indekss situāciju bāzē. 

 Riteņu stāvolis – katra riteņa stāvoklis tiek aprakstīts ar trim indikatoriem – “stāv 

uz vietas”, “kustas uz priekšu” un “kustas atpakaļ”. Tas nozīmē, ka katra riteņa 

stāvoklis tiek attēlots ar skaitli no kopas {-1,0,1}, kur –1 – “griežas atpakaļ”, 0 – 

“stāv uz vietas” un 1 – “griežas uz priekšu” 

 Šķēršļu esamība tiek aprakstīta, izmantojot divus sadursmes sensorus, kuri spēj 

dot bināru informāciju – ir, vai nav sadursme, t.i. stāvoklis attiecīgi tiek attēlots ar 

0 vai 1. 

 Izpildāmā darbība – tiek aprakstīta ar darbības indeksu no darbību aprakstu 

bāzes, kas norāda pašlaik izpildāmo darbību. Darbības indekss ir vesels skaitlis, 

piemēram, 1,2,3, utt. 

Apvienojot visus minētos datus vienā datu masīvā, katrs kadrs sastāv no 7 datu laukiem. 

Piemēram, [13, 23, -1,1, 0,1,6], kur 

 13 – kompass norāda uz 13. sektoru attiecībā pret ziemeļu virzienu (apmēram, 

Ziemeļu / Rietumu virziens); 

 23 – 23. situācija; 
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 -1 – labais ritenis griežas atpakaļ; 

 1 – kreisais ritenis griežas uz priekšu; 

 0 – priekšā robotam nav sadursme ar šķērsli; 

 1 – aizmugurē robots uzdūries šķērslim; 

 6 – pašlaik robots izpilda 6. darbību 

 

Likumu attēlojums 

 

  Katrs likums sistēmā tiek veidots pēc IF (nosacījums) THEN (secinājums) formas, 

kurā nosacījums ir viena situācija, bet secinājums ir tai sekojošs kadrs ar iepriekš aprakstīto 

struktūru. Šāda vienkāršota likuma attēlošana ir vienlaicīgi labi saprotama sistēmas 

izstrādātājam un labi strukturēta, kas būtiski vienkāršo likumu interpretēšanas mehānismu. 

Ņemot vērā to, ka likumi un deduktīvā spriešana galvenokārt tiek izmantota plānošanā, lai 

prognozētu nākotnes situāciju, šāda likumu struktūra ir it īpaši piemērota. 

Gan secinājuma, gan nosacījuma daļas var nebūt pilnīgi aizpildītas, t.i. atbilstošajās 

struktūrās var būt tukšumi. Tas nozīmē, ka tukšumiem atbilstošās vērtības nav nozīmīgas 

konkrētā likuma ietvaros.   

Piemēram, “IF[13, 23, , , , ,6] THEN [13, 25, , , , ,]”.  

Citiem vārdiem sakot, “Ja kompasa vērtība ir 13 un ir 23. situācija un tiek veikta 6. 

darbība, tad kompasa vērtība būs 13, un būs 25. situācija. 

Likumu bāzē netiek uzglabāti atslēgas vārdi “IF” un “THEN”, bet tiek uzglabāti tikai 

atbilstošo kadru pāri, kas papildināti ar dažiem kvantitatīviem datiem - kopējo likumu 

izmantošanas skaitu, kopējo veiksmīgu pielietojumu (likums precīzi prognozēja sekas) skaitu, 

kā arī ar šo divu lielumu attiecību, kas tiek izmantota kā atbilstošā likuma pārliecības mērs 

deduktīvās spriešanas procesā (sīkāk par pārliecību izmantošanu skat. sadaļu „Uz pārliecības 

faktora balstīta deduktīvā spriešana”).  

 

Darbību attēlojums 

 

Sistēmā darbības tiek attēlotas ļoti vienkārši – kā indeksa un nosaukuma pāri. Piemēram, 

[1, “Labais ritenis uz priekšu”], utml. Darbības nosaukums paredzēts lietotāja ērtībām, bet 

indekss plānošanai un izpildes mehānismam, kas spēj to interpretēt un pārveidot vadības 

signālos (par darbību izpildi sīkāk. skat apakšnodaļu „Galveno procesu algoritmu shēmas”). 
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Mērķa attēlojums 

 

Mērķis tiek attēlots kā apakšmērķu rinda. Katrs apakšmērķis tiek attēlots kā darbības 

indekss (kadrā ), vai kā stāvoklis – citu situācijas apraksta struktūras lauku aizpildīšanas 

gadījumā. 

Piemēram: 

 Darbība - [ , , , , , ,6] - mērķis norāda, ka nepieciešams izpildīt 6. darbību. 

 Stāvoklis - [13, 23, , , , , ] – mērķis norāda, ka nepieciešams sasniegt tādu stāvokli, 

kurā kompass norāda uz 13. sektoru un ir 23. situācija. Tukšās vietas aprakstā 

norāda, ka dotajā gadījumā nav svarīgi pārējie stāvokli raksturojošie parametri.  

 

Plāna attēlojums 

 

Plāna attēlojums ir salīdzinoši sarežģīts, jo satur vairākus saistītus datu elementus. Plānā 

tiek norādīta situācija, kurā plāns ticis plānots, un darbību rinda, kurā katrai darbībai seko 

paredzētās darbību sekas – seku kadrs. Kadrā katrs lauks tiek paredzēts ar kādu zināšanu bāzē 

esošu likumu, kura indekss tiek piesaistīts attiecīgajam kadra laukam. Šāda piesaiste ļauj 

novērtēt likumu pareizību, kad tiek novērotas darbības faktiskās sekas. 

Plāna struktūru var attēloti šādi: 

 Situācija – zināšanu bāzē esošas situācijas apraksta indekss; 

 Plāns - saraksts, kur katrs saraksta elements satur šādus laukus: 

o Darbība – veicamās darbības indekss; 

o Seku kadrs – kadrs, kas norāda uz stāvoklis, kurš sekos pēc darbības 

izpildes; 

o Likumu piesaistes masīvs – katrs masīva elements atbilst noteiktam seku 

kadra elementam un norāda uz likumu, kas ticis izmantots seku kadra 

atbilstošā elementa prognozēšanai; 

 

Gadījuma attēlojums 

 

Kā minēts iepriekš, gadījuma apraksts sastāv no trim galvenajām daļām: Situācija, 

Mērķis un Plāns. Gadījuma struktūru var attēlot šādi: 
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 Situācijas kadrs – kadrs, kas norāda uz situāciju, kurā ir pielietots zemāk 

norādītais plāns; 

 Plāna struktūra – plāns, kuram ir iepriekš minētā struktūra, un kas ir pielietojams 

zemāk norādītā mērķa sasniegšanai; 

 Mērķa struktūra – mērķis, kas sasniedzams ar gadījuma aprakstā ietverto plānu;  

 Kvantitatīvie novērtējumi – līdzīgi kā likumiem, gadījumiem ir piesaistīti 

gadījuma kopējais izmantošanas skaits un izmantošanas skaits, kad mērķis ir 

sasniegts. Tas ļauj aprēķināt gadījuma precizitātes novērtējumu, dalot 

izmantošanas skatu, kad mērķis ir sasniegts, ar kopējo izmantošanas skaitu. 

Novērtējums tiek lietots plānošanas procesā, lai izvēlētos kādu no pielietojamiem 

gadījumiem, t.i., lai izvēlētos vislabāko gadījumu (sīkāk skat. sadaļu „Plānošanas 

procedūra”).  

 

Šajā nodaļā paveiktais: 

1. Izstrādāta un realizēta programmatūras sistēma, kas nodrošina mainīgus vides 

apstākļus autonomai intelektuālai sistēmai. Izstrādātā sistēma ļauj veikt vides izmaiņas 

intelektuālas sistēmas darbības laikā. 

Izmantojot šo programmatūras sistēmas īpašību, lietotājs var radīt gadījuma notikumus 

(izmaiņas vidē), tādejādi sarežģījot vidi. Vide sastāv no kustīgiem objektiem (zaķiem) 

un nekustīgiem objektiem (šķēršļiem). Intelektuālai sistēmai (vilkam) uzsākot darbu, 

tiek definēts mērķis, kuru var mainīt darbības laikā. 

2. Programmatūras sistēmā ir integrētas deduktīvās,  induktīvās un gadījumos sakņotas 

spriešanas tehnikas. Papildus izstrādāts plānošanas modulis, kas, izmantojot minētos 

spriešanas mehānismus, nodrošina iespēju plānot sistēmas darbības, kuras ved uz 

mērķi. 

3. Praktiski realizēta uz pārliecības faktora balstīta deduktīvās spriešanas metode. Par 

pārliecības faktoru kalpo likumu ticamības novērtējums, kura vērtība tiek atjaunināta 

katru reizi, kad konkrētais likums tiek pielietots. Ja likuma secinājuma daļā ietvertais 

stāvoklis atbilst novērotajam stāvoklim, tad ticamība tiek paaugstināta, bet pretējā 

gadījumā samazināta. Šāds novērtējumu mehānisms ļauj uzturēt zināšanu bāzē arī 

savstarpēji pretrunīgus likumus, jo katrā konkrētajā situācijā tiek izvēlēts likums ar 

visaugstāko ticamību, tādejādi „izslēdzot no aprites” likumus ar zemu ticamību.  
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4. Praktiski realizēta gadījumos sakņota spriešana. Gadījums papildināts ar mērķa 

aprakstu, tādejādi piesaistot katru gadījumu konkrētam mērķim, jo, kā parādīts 

iepriekš,  gadījuma vērtība ir atkarīga no mērķa, kura sasniegšanai tas tiek pielietots.  

5. Praktiski realizēts POP plānošanas algoritms, kas ļauj sistēmai konkrēta mērķa 

sasniegšanai sastādīt vairāk kā vienu plānu un tos novērtēt, izvēloties vislabāko no 

sastādītajiem plāniem.  

6. Realizēta robotizēta sistēma, kura demonstrē induktīvas, deduktīvās, gadījumos 

sakņotas un asociatīvās spriešanas savstarpējo sadarbību mērķa sasniegšanai, līdz ar to 

demonstrējot visu izstrādātās struktūras elementu darbību vienotā sistēmā. Asociatīvā 

spriešana ir pievienota, lai palielinātu sistēmas adaptēšanās spēju mainīgai videi, 

tādejādi padarot autonomu sistēmu elastīgāku.  

7. Dots detalizēts robotizētas sistēmas galveno procesu un datu struktūru apraksts, kas 

ļauj izprast sistēmas praktiskās realizācijas īpatnības.  

8. Detalizēti aprakstīta gadījumu un likumu ticamības novērtējuma iegūšana.  

9. Aprakstīti un paskaidroti uztveres un darbību izpildes mehānismi, kuru realizācija ir 

cieši saistīta ar robotizētajā sistēmā izmantotajiem signālu devējiem un lietotajiem 

mehāniskajiem elementiem, tādejādi izskaidrojot sistēma ieejas un darbību izpildes 

realizācijas īpatnības. 

10. Doti POP, ID3, C4.5, uz pārliecības faktoru balstīta deduktīvās spriešanas, gadījumos 

sakņotas spriešanas, kā arī darba autora izstrādāto algoritmu apraksti, ļaujot labāk 

izprast realizēto sistēmu īpašības. 

11. Pamatojoties uz programmatūras un robotizētas sistēmas realizācijas īpatnībām, 

uzsvērta sasniegtā autonomas sistēmas elastība un adaptēšanās spēja, kas ļauj tai 

darboties sarežģītās vidēs.  

 

6. VEIKTIE EKSPERIMENTI UN TO REZULTĀTI 

 

Nodaļā aprakstīti eksperimentu apstākļi, veiktie eksperimenti, un to rezultāti, kas ļauj 

spriest par robotizētas sistēmas darbību, kā arī darbā piedāvātās struktūras efektivitāti un 

praktisko pielietojumu kopumā. Izstrādātās struktūras darbība ir atkarīga no šādiem 

parametriem: 
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Tabula 6.1. Sistēmas parametri 

Parametrs Skaidrojums Pamatojums 

Maksimālais plāna 
garums 

Norāda uz maksimālo darbību 
skaitu, kas var tikt ietverts 
plānā. 

Jo garāks plāns, jo vairāk laika nepieciešams, lai to 
izveidotu. Ņemot vērā to, ka sistēma darbojas sarežģītas 
vides apstākļos, katras nākošās plānam pievienotās 
darbības sekas ir ar vien grūtāk paredzamas (sistēmas 
efektivitāte var samazināties). Tādēļ ir nepieciešams 
noteikt plāna garuma ietekmi uz sistēmas darbības 
efektivitāti. 

Indukcijas 
apmācības kopas 
apjoms 

Norāda uz kadru apjomu, kuru 
sasniedzot, kadri tiek nodoti 
induktīvās spriešanas modulim 
likumsakarību ģenerēšanai. 

No apmācības kopas apjoma ir atkarīgs, cik precīzi 
iegūtās likumsakarības apraksta vidi. Jo lielāka apmācības 
kopa, jo precīzākas likumsakarības, bet vairāk laika 
nepieciešams apmācības kopas iegūšanai. Kamēr 
apmācības kopa tiek savākta, sistēmai ir jādarbojas 
izmantojot „vecas” zināšanas par vidi. Tādēļ 
eksperimentāli ir jānosaka apmācības kopas apjoma 
ietekme uz sistēmas darbības efektivitāti. 

Gadījumu ticamība 

Gadījuma izmantošanas 
frekvence, kas norāda attiecību 
starp izmantojumu skaitu, 
kuros tas ir novedis pie mērķa 
un gadījuma kopējo 
izmantojumu skaitu 

Gadījuma ticamība nosaka,. vai konkrētā situācijā var 
izmantot gadījumu. Ja gadījuma ticamība ir pārāk zema, 
tad to nevar izmantot un no jauna jāveido darbību plāns, 
kas saistīts ar papildus laiku. Ja gadījuma ticamības 
slieksnis ir pārāk zems un konkrēts gadījums neved uz 
mērķi, tad sistēma būs spiesta vairākkārtīgi izmantot 
vienu un to pašu kļūdainu gadījumu, iekams gadījuma 
ticamība tiks samazināta līdz sliekšņa vērtībai un 
gadījumu vairs nedrīkstēs izmantot. Tādēļ ir svarīgi 
noteikt sistēmas efektivitātes izmaiņas, atkarība no 
gadījuma ticamības sliekšņa vērtības izmaiņām. 

Vides līdzība 

Tiek izmantots asociatīvās 
spriešanas mehānismā, lai 
noteiktu divu vižu aprakstu. Tā 
vērtība norāda, cik daudz 
parametriem situācijas 
aprakstā ir jābūt līdzīgiem, lai 
secinātu, ka salīdzināmie 
situāciju apraksti ir līdzīgi. 
Salīdzināšanai tiek lietoti 
attāluma sensoru dati. 

Vides līdzība tiek noteikta, izmantojot asociatīvo 
spriešanu, kas ļauj vienas un tās pašas zināšanas izmantot 
līdzīgām situācijām. Ja par līdzīgām tiek atzītas dabā ļoti 
dažādas situācijas, tad spriedums var izrādīties nepareizs. 
Savukārt, ja tikai praktiski vienādas situācijas tiek atzītas 
par līdzīgām, tad tiek ievērojami palielināts kopējais 
apstrādājamais zināšanu apjoms. Tādēļ ir nepieciešams 
noteikt sakarības starp vides līdzības „slieksni” un 
sistēmas darbības efektivitāti. 

Minimālā plānotāja 
darbības vērtība 

Parametrs norāda uz minimālo 
plāna seku ticamību, kuru 
pārkāpjot, sistēma neturpina 
izvērst plānu, uzskatot to par 
pārāk neuzticamu. 

Minimālā plāna seku ticamība nosaka, vai konkrētu plānu 
var izvērst tālāk.  Jo zemāka ticamības vērtība, jo vairāk 
plānu tiks sastādīti, no kuriem sistēma izvēlēsies vienu. 
Tas nozīmē, ka izvēlēts plāns var būt ar ļoti zemu 
ticamību. Savukārt pārāk augsts ticamības slieksnis 
spiedīs atmest potenciāli labus plānus.  Tādēļ ir 
nepieciešams noteikt sakarības starp plāna ticamības 
slieksni un sistēmas darbības efektivitāti. 

 

6.1 Nejaušu plānu sastādīšana 

 

Eksperimenta mērķis 

 

Eksperimenta mērķis ir noteikt sistēmas efektivitāti, ja darbību plāns tiek sastādīts nejauši, 

t.i. nejauši tiek izvēlēta darbību secība. Tas nepieciešams, lai noteiktu izstrādātās struktūras 



darbības efektivitāti, mainot tās parametrus (skat. 6. nodaļu), salīdzinājumā ar sistēmas 

efektivitāti, kad plāni tiek sastādīti nejauši. 

 

Eksperimenta realizācija 

 

Eksperimenta laikā robotizētā sistēma ir novietota uz nekustīgas pamatnes tā, lai, sistēmai 

darbinot tās piedziņas riteņus, pati platforma neizkustētos. Darbības laikā sistēmas attāluma 

mērītāju uztveršanas diapazonā viss ir novietots nekustīgi. Šādi ir panākta pilnīgi nemainīga 

vide, kurā sistēmas apmācība nav atkarīga no vides izmaiņām, bet ir atkarīga tikai no definētā 

mērķa un sistēmas veiktajām darbībām. Lai novērotu darbības efektivitātes izmaiņas atkarībā 

no plāna garuma, eksperiments tiek veikts ar šādiem plāna maksimālajiem garumiem: 1,2,3,4 

un 6 darbības. Ar katru plāna garumu tiek veikta 10 nejauši izvēlētu mērķu sasniegšana. Katrs 

no mērķiem ir vienkāršs, t.i. mērķis sastāv no viena apakšmērķa  - sasniegt definētu stāvokli. 

Arī mērķa stāvoklis tiek izvēlēts salīdzinoši vienkāršs, piemēram, panākt stāvokli, kurā labais 

ritenis griežas uz priekšu (formālā pierakstā [ , , ,1, , , ]), lai atvieglotu sistēmas uzvedības 

novērošanu. 

Sistēmai sasniedzot 10 mērķus, zināšanu bāze tiek iztukšota, lai iepriekš iegūtā pieredze 

netiktu ņemta vērā nākamo mērķu sasniegšanai. Tas vajadzīgs, lai nākošā eksperimenta 

rezultāti nebūtu atkarīgi no konkrētā eksperimenta laikā uzkrātajām zināšanām, t.i. visu 

eksperimentu sākumā zināšanu bāze ir tukša. 

Sistēmas efektivitāte tiek aprēķināta, izmantojot sakarību: 

%100
P

M
E , kur 

E – efektivitāte, kas izteikta procentos, 

M – sasniegto mērķu skaits, 

P – izveidoto plānu skaits kopā pa visiem mērķiem 

No sakarības izriet, ka, piemēram, efektivitāte ar maksimālo plāna garumu 2 ir: 

%25,32%100
31

10
E  (32,25% no visiem sistēmas sastādītajiem plāniem ļauj sasniegt 

mērķi). 

Sistēmas efektivitāte pēc plānos ietverto darbību skaita tiek aprēķināta, izmantojot līdzīgu 

sakarību: 

%100
D

M
Ed , kur 
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Ed – efektivitāte, kas izteikta procentos, 

M – sasniegto mērķu skaits, 

D – darbību skaits kopā pa visiem plāniem 

No sakarības izriet, ka, piemēram, efektivitāte pēc plānos ietverto darbību skaita ar 

maksimālo plāna garumu 2 ir: %23,19%100
52

10
Ed  (19,23% no visām darbībām 

„potenciāli” ļauj sasniegt mērķi, t.i. tā ir katras veiktās darbības vidējā efektivitāte) 

 

Eksperimenta rezultāti 

Tabula 6.2. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 1 

Plāna maks. garums = 1 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sastādītie plāni 7 3 2 9 3 9 11 12 1 6 
Plānos ietvertās darbības  7 3 2 9 3 9 11 12 1 6 

 

Kopā sastādīti plāni Mērķu skaits / plānu skaits Efektivitāte % 
63 0,1587 15,87

Plānos kopā ietverto darbību skaits Mērķu skaits / darbību skaits Efektivitāte % 
63 0,1587 15,87

Tabula 6.3. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 2 

Plāna maks. garums = 2 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sastādītie plāni 3 3 2 4 1 1 1 10 4 2 
Plānos ietvertās darbības  4 5 4 7 2 1 1 16 8 4 

 

Kopā sastādīti plāni Mērķu skaits / plānu skaits Efektivitāte % 
31 0,3225 32,25

Plānos kopā ietverto darbību skaits Mērķu skaits / darbību skaits Efektivitāte % 
52 0,1923 19,23

Tabula 6.4. Eksperimentu rezultāti ar maksimālo plāna garumu 3 

Plāna maks. garums = 3 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sastādītie plāni 1 1 2 8 3 1 6 1 1 2 
Plānos ietvertās darbības  1 2 3 14 6 2 13 3 1 3 

 

Kopā sastādīti plāni Mērķu skaits / plānu skaits Efektivitāte % 
26 0,3846 38,46

Plānos kopā ietverto darbību skaits Mērķu skaits / darbību skaits Efektivitāte % 
48 0,2083 20,83
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Tabula 6.5. Eksperimentu rezultāti ar maksimālo plāna garumu 4 

Plāna maks. garums = 4 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sastādītie plāni 1 4 1 3 5 2 1 1 4 1 
Plānos ietvertās darbības  1 9 1 9 14 5 4 2 10 4 

 

Kopā sastādīti plāni Mērķu skaits / plānu skaits Efektivitāte % 
23 0,4347 43,47

Plānos kopā ietverto darbību skaits Mērķu skaits / darbību skaits Efektivitāte % 
59 0,1694 16,94

Tabula 6.6. Eksperimentu rezultāti ar maksimālo plāna garumu 6 

Plāna maks. garums = 6 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sastādītie plāni 2 2 1 3 1 1 1 3 1 3 
Plānos ietvertās darbības  12 9 6 8 2 4 4 8 1 12 

 

Kopā sastādīti plāni Mērķu skaits / plānu skaits Efektivitāte % 
18 0,5555 55,55

Plānos kopā ietverto darbību skaits Mērķu skaits / darbību skaits Efektivitāte % 
66 0,1515 15,15

 

Eksperimenta rezultāti uzskatāmi attēloti grafikā: 
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6.1. attēls. Sastādīto plānu un tajos ietverto darbību skaita atkarība no maksimālā plāna garuma 

Piezīme: 6.1 attēlā plāna garums 5 ir ieviests, lai grafiku varētu izveidot automātiski. 

Eksperimenti ar šādu maksimālā plāna garumu netika veikti 

 

Rezultātu interpretācija 

Veiktā eksperimenta rezultāti parāda, ka, palielinoties maksimālajam plāna garumam, 

samazinās vidējais plānu skaits, kuru sistēma ir sastādījusi līdz mērķis tiek sasniegts. 
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Atbilstoši iepriekš norādītajiem plāna izpildes kontroles mehānismiem (sīkāk skat. nodaļu 

„Galveno procesu algoritmu shēmas”), sistēma spēj noteikt mērķa sasniegšanas stāvokli arī 

tad, ja tas tiek sasniegts plāna izpildes vidū. No tā izriet, ka jo garāks plāns, jo lielāka iespēja, 

ka plāns saturēs darbību, kas sasniedz mērķi. 

Eksperimenta rezultāti parāda, ka, palielinoties maksimālajam plāna garumam, palielinās 

sistēmas efektivitāte (samazinās kopējais sastādīto plānu skaits). Sistēmas maksimālā 

efektivitāte pēc plānos ietverto darbību skaita ir sasniegta ar maksimālo plāna garumu 3, t.i. 

katras plāna ietvertās darbības efekts ir lielāks nekā darbībām plānos ar citu maksimālo 

garumu. Sastādīto plānu skaits, palielinoties maksimālajam plāna garumam, samazinās. Tas 

izskaidrojams ar to, ka, izvēloties plāna kārtējo darbību gadījuma ceļā, varbūtība, ka kārtējais 

plāns sasniedz mērķi, pieaug, pieaugot kopējam mēģinājumu skaitam (maksimālajam plāna 

garumam). Tas ir, jo vairāk darbību veic, jo lielāka varbūtība, ka kārtējā darbība sasniedz 

mērķi. Ar kopējo plānos ietverto darbību skaitu ir citādi, jo tas būtībā parāda katras plānā 

ietvertās darbības vidējo efektivitāti, t.i., piemēram, ja plānā ir viena darbība un tas sasniedz 

mērķi, tad darbības efektivitāte ir 100%. Savukārt, ja plānā ir 4 darbības un plāns sasniedz 

mērķi, tad katras darbības vidējā efektivitāte ir 25%. Tas nozīmē, ka sasniegtā efektivitāte ar 

maksimālo plāna garumu 3 parāda balansu starp maksimālo plāna garumu un katras darbības 

vidējo efektivitāti. Izveidojot pārāk garu plānu, lielākā daļa no darbībām atkārtojas, kas noved 

pie katras konkrētās darbības vidējās efektivitātes samazinājuma, t.i., lai arī mēģinājumu 

skaits ir liels, to efektivitāte ir zema. Tādejādi, kā jau minēts, maksimālā plāna garums 3 

nodrošina balansu starp maksimālo plāna garumu un katras darbības vidējo efektivitāti. 

No eksperimenta rezultātiem izriet, ka, lai arī mērķis tiek sasniegts, lielākā daļa darbību 

mērķi nesasniedz. Tādēļ nejauša plānu sastādīšanu nevar izmantot par galveno plānošanas 

mehānismu. Tomēr tā var kalpot kā pieņemams risinājums situācijās, kad sistēmas zināšanas 

nav pietiekamas, lai ģenerētu plānus, kas ļauj sasniegt mērķi.  

 

6.2 Plāna ticamības mēra noteikšana 

 

Eksperimenta mērķis 

 

Eksperimenta mērķis ir noteikt sistēmas efektivitāti ar dažādām minimālas ticamības mēra 

vērtībām. Ticamības mērs būtībā ir pārliecības mēra vērtība, kas iegūta plānošanas procesa 

deduktīvās spriešanas rezultātā, t.i. plānošanas procesā tiek izmantota deduktīvā spriešana, lai 

paredzētu katras plānam pievienotās darbības sekas. Saskaņā ar pārliecību teoriju, 
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pagarinoties izveduma ķēdei, samazinās pārliecības faktora vērtība, ja likumiem piesaistītā 

pārliecības faktora vērtība ir mazāka par 1 (sīkāk skat. nodaļu „Autonomas intelektuāls 

sistēmas praktiska realizācija”). Plānošanas procesā, katrai seku kadra pozīcijai tiek iegūta 

konkrēta pārliecības faktora vērtība. To vidējā vērtība tiek izmantota, lai novērtētu kopējo 

pārliecību par seku kadru. Plāna pēdējās darbības seku kadra pārliecības vidējā vērtība ir 

plāna ticamības mērs. Sistēmā iestatītā plāna ticamības mēra minimālā vērtība definē slieksni, 

kas „jāpārvar”, lai plānu varētu izmantot. 

 

Eksperimenta realizācija 

 

Eksperimenta apstākļi ir tādi paši, kā 6.1. eksperimentā. Eksperimenta laikā tiek mainīta 

plāna minimālā ticamības vērtība. Ir izmantotas šādas plāna ticamības minimālās vērtības: 

{0,2 ; 0,4; 0,6; 0,8}. Ar pirmajām divām vērtībām (0,2 un 0,4), papildus tiek mainīti arī 

maksimālie plāna garumi, lai noteiktu maksimālo plāna garumu, ar kuru sistēmas darbības 

efektivitāte ir visaugstākā. Ar plāna ticamības minimālajām vērtībām 0,6 un 0,8, tiek 

izmantota tā maksimālā plāna garuma vērtība, ar kuru sistēmas efektivitāte ir visaugstākā. 

Induktīvās spriešanas kopas apjoms ir nemainīgs – 10 ieraksti.  

Papildus tiek fiksēta induktīvās spriešanas izpilde, ģenerēto likumu skaits, plānošanas 

ātrums sekundēs un iegūto situāciju aprakstu skaits, lai novērotu šo lielumu izmaiņas, mainot 

citus sistēmas darbības parametrus. 

 

Eksperimenta rezultāti 

Plāna ticamības minimālā vērtībā = 0,2 

Tabula 6.7. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 1 

Plāna maks. garums = 1 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 12 1 3 3 2 1 1 5 1 2
Plānos ietvertās darbības  12 1 3 3 2 1 1 5 1 2
Induktīvā spriešana  2 1 1 1 0 0 1 2 1 0
Likumu bāzes apjoms 18 38 59 73 73 73 83 107 116 116
Plānošanas ilgums s 0 0 0,015 0,016 0,016 0 0,015 0,016 0 0,016
Izveidotie vides apraksti 42          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

31 0,3226 32,26 0,0094

Plānos kopā ietverto Mērķu skaits / darbību Efektivitāte % 
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darbību skaits skaits 
31 0,3226 32,26

Tabula 6.8. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 2 

Plāna maks. garums = 2 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 9 3 1 8 3 1 1 1 1 2
Plānos ietvertās darbības  10 4 1 12 6 2 1 1 2 3
Induktīvā spriešana  2 1 0 2 2 0 1 0 0 1
Likumu bāzes apjoms 19 37 37 64 89 89 111 111 111 123
Plānošanas ilgums s 0 0 0,016 0,032 0,078 0,015 0 0,015 0,02 0,015
Izveidotie vides apraksti 35          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

30 0,3333 33,33 0,0191
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

42 0,2481 23,81
 

 

Tabula 6.9. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 3 

Plāna maks. garums = 3 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 9 1 1 1 2 4 4 4 1 2
Plānos ietvertās darbības  29 1 1 3 4 12 11 9 2 5
Induktīvā spriešana  3 0 1 0 1 1 1 1 0 1
Likumu bāzes apjoms 52 52 67 67 74 83 95 111 111 115
Plānošanas ilgums s 0,047 0 0 0 0.015 0,125 0,125 0,024 0 1,94
Izveidotie vides apraksti 43          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

29 0,3448 34,48 0,251
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

77 0,1299 12,99
 

 

Tabula 6.10. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 4 

Plāna maks. garums = 4 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 4 4 8 1 5 1 1 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  4 4 29 1 15 2 1 1 1 1
Induktīvā spriešana  0 1 4 0 2 1 0 0 0 1
Likumu bāzes apjoms 0 18 84 84 100 111 111 111 111 117
Plānošanas ilgums s 0 0 0,109 0,079 0,084 0 0 0 0 0,015
Izveidotie vides apraksti 32          



 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

27 0,3703 37,03 0,0287
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

59 0,1695 16,95
 

 

Tabula 6.11. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 6 

Plāna maks. garums = 6 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 7 1 5 1 5 1 1 2 2 1
Plānos ietvertās darbības  24 1 30 1 30 1 2 12 2 12
Induktīvā spriešana  2 1 2 0 3 1 0 2 0 1
Likumu bāzes apjoms 43 55 80 80 113 125 125 154 154 177
Plānošanas ilgums s 0,563 0 1,078 0 0,047 0 0,125 0,328 0 1,65
Izveidotie vides apraksti 38          

 

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

26 0,3846 38,46 0,379
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

115 0,0869 8,69
 

 

Plāna maksimālā garuma ietekme uz izveidoto plānu skaitu un tajos ietverto darbību skaitu ir 
attēlota grafikā: 
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6.2. attēls. Sastādīto plānu un tajos ietverto darbību skaita atkarība no maksimālā plāna garuma 
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Piezīme: 6.2 attēlā plāna garums 5 ir ieviests, lai grafiku varētu izveidot automātiski. 

Eksperimenti ar šādu maksimālā plāna garumu netika veikti. 

 

Plāna ticamības minimālā vērtībā = 0,4 

Tabula 6.12. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 1 

Plāna maks. garums = 1 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 1 1 4 1 7 7 1 2 1 1
Plānos ietvertās darbības  1 1 4 1 7 7 1 2 1 1
Induktīvā spriešana  0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 0 19 0 40 56 83 104 104 104
Plānošanas ilgums s 0 0 0,015 0,016 0 0,016 0 0 0 0
Izveidotie vides apraksti 39          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

26 0,3846 38,46 0,0047
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

26 0,3846 38,46
 

 

Tabula 6.13. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 2 

Plāna maks. garums = 2 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 2 7 1 3 1 1 2 3 1 3
Plānos ietvertās darbības  2 9 1 4 1 1 3 4 1 5
Induktīvā spriešana  0 2 1 1 0 0 1 1 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 44 58 95 95 95 105 123 123 123
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0,063 0 0,015 0 0,032 0 0,125
Izveidotie vides apraksti 36          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

24 0,4167 41,67 0,0235
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

31 0,3225 32,25
 

 

Tabula 6.14. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 3 

Plāna maks. garums = 3 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 1 6 3 1 1 6 1 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  1 6 7 1 1 14 1 1 1 1
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Induktīvā spriešana  0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 30 48 48 48 75 75 94 94 94
Plānošanas ilgums s 0 0 0,016 0 0 0,719 0 0 0 0
Izveidotie vides apraksti 33          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

22 0,4545 45,45 0,0735
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

31 0,3225 32,25
 

Tabula 6.15. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 4 

Plāna maks. garums = 4 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 2 9 1 5 2 1 1 1 2 1
Plānos ietvertās darbības  2 16 1 9 6 1 1 1 2 1
Induktīvā spriešana  0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 33 33 44 62 62 62 84 84 84
Plānošanas ilgums s 0 0,06 0 0,016 0,064 0 0 0 0 0
Izveidotie vides apraksti 38          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

25 0,4000 40,00 0,0142
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

40 0,2500 25,00
 

Tabula 6.16. Eksperimenta rezultāti ar maksimālo plāna garumu 6 

Plāna maks. garums = 4 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 3 1 9 5 5 1 1 1 2 2
Plānos ietvertās darbības  3 6 20 19 16 1 1 2 6 3
Induktīvā spriešana  1 0 4 3 2 0 0 0 1 0
Likumu bāzes apjoms 30 30 88 128 148 148 148 148 155 155
Plānošanas ilgums s 0 0,02 0,046 1,079 1,56 0 0 0,015 0,08 0,157
Izveidotie vides apraksti 36          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

30 0,3333 33,33 0,295
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

77 0,1299 12,99
 

Maksimālā plāna garuma ietekme uz izveidoto plānu un tajos ietverto darbību skaitu ir 
attēlota grafikā: 
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6.3. attēls. Sastādīto plānu un tajos ietverto darbību skaita atkarība no maksimālā plāna garuma 

Piezīme: 6.3 attēlā plāna garums 5 ir ieviests, lai grafiku varētu izveidot automātiski. 

Eksperimenti ar šādu maksimālā plāna garumu netika veikti 

 

Eksperimentu sērijas ar minimālo plāna ticamību (turpmāk tekstā „plāna ticamība”) 0,2 un 

0,4 ir veiktas, lai noteiktu plāna garumu, ar kuru sistēmas efektivitāte ir visaugstākā. Sistēmas 

sastādīto plānu skaita un tajos ietverto darbību skaita izmaiņas ar plāna ticamību 0,2 ir ļoti 

līdzīgas ar nejauši sastādītu plānu, t.i., pieaugot plāna maksimālajam garumam, samazinās 

kopējais sastādīto plānu skaits. Šī īpatnība ir saistīta ar to, ka nejauši sastādīta plāna iespēja 

sasniegt mērķi ir līdzīga kā plānam ar ļoti zemu ticamību.  

Eksperimentos ar plāna ticamību 0,4 sastādīto plānu skaita izmaiņas savu minimumu 

sasniedz ar maksimālo plāna garumu 3. Līdzīgi ar 6.1. eksperimenta rezultātiem, sastādot 

pārāk garus plānus, katras tajos ietvertās darbības vidējā efektivitāte samazinās. Eksperimentā 

šī īpatnība izpaužas tādēļ, ka plāna minimālā ticamība ir zema, kas plāna izveides procesu 

pietuvina nejaušai plāna sastādīšanai (līdzīgi kā 6.1. eksperimentā). Plānos ietverto darbību 

kopējā skaita izmaiņu raksturs ar abām plāna ticamības vērtībām ir līdzīgs, t.i., pieaugot 

maksimālajam plāna garumam, pieaug kopējais plānos ietverto darbību skaits. Lai arī ar plāna 

ticamību 0,2 pie plāna maksimālā garuma 4 ir novērojams plānā kopā ietverto darbību skaita 

samazinājums, plānos ietverto darbību skaita pieauguma tendence saglabājas. Tādēļ turpmāko 

eksperimentu veikšanai maksimālā plāna garuma vērtība ir 3.   

Tabula 6.17. Eksperimenta rezultāti ar plāna ticamību 0,6 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1
Plānos ietvertās darbības  2 4 1 2 2 2 1 2 2 1
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Induktīvā spriešana  0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Likumu bāzes apjoms 0 14 14 34 55 55 55 76 92 92
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0 0 0 0 0,016 0,02 0,016
Izveidotie vides apraksti 36          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

19 0,5363 52,63 0,0047
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

19 0,5363 52,63
 

 

Tabula 6.18. Eksperimenta rezultāti ar plāna ticamību 0,8 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,8 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 2 3 1 3 4 1 7 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  2 3 1 3 4 1 9 1 1 1
Induktīvā spriešana  0 1 0 1 1 0 3 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 16 16 36 63 63 110 110 110 110
Plānošanas ilgums s 0 0 0,016 0 0,015 0,016 0,079 0,015 0,02 0
Izveidotie vides apraksti 33          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

24 0,4167 41,67 0,0157
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

26 0,3846 38,46
 

 

Būtiskāko parametru ietekme uz izveidoto plānu skaitu un tajos ietverto darbību skaitu ir 
attēloti šādā grafikā: 

Plāna efektivitāte atkarībā no ticamības koeficienta
(plāna maks. garums = 3)
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Rezultātu interpretācija 

 

Eksperimentu rezultātos ir norādīts plānošanas laiks, kas vienādi ar 0. Tas nozīmē, ka 

plānošanas laiks ir mazākas par 0,001 sekundi. Sistēmas darbības efektivitāte tika aprēķināta, 

izmantojot nodaļā 6.1. doto aprēķina formulu. 

Eksperimentu sērijas rezultātā ir konstatēts, ka sistēma visaugstāko efektivitāti sasniedz ar 

maksimālo plāna garumu 3 un minimālo plāna ticamības vērtību 0,6. Maksimālā plāna 

garuma vērtība 3 norāda, ka ar to tiek sasniegts balanss starp maksimālo plāna garumu un 

vidējo katras plānā ietvertās darbības efektivitāti. Tas izskaidrojams ar to, ka ģenerējot pārāk 

īsus plānus (1 – 2 darbības katrā plānā), sistēmai ir pārāk maz mēģinājumu sasniegt mērķi, kas 

izraisa plānu skaita un kopējo darbību skaita pieauguma. Savukārt, palielinot maksimālo plāna 

garumu (4, vai vairāk darbības), katrā plānā darbības atkārtojas, tādejādi samazinot katras 

konkrētās darbības efektivitāti.  

Plāna ticamības ietekme uz sistēmas efektivitāti parāda, ka pārāk maza tās vērtība (0,2 vai 

0,4) dod sistēmas efektivitāti, kas salīdzināma ar 6.1. eksperimentā sasniegto efektivitāti, 

izmantojot nejauši sastādītus plānus. Tas nozīmē, ka, lietojot šādu plāna ticamības vērtību, 

nav praktiska ieguvuma, t.i. sistēmas darbības efektivitāte nepalielinās. 

Savukārt, pārāk augsta plāna ticamības vērtība (0,8), izraisa sastādīto plānu skaita 

pieaugumu. Tas saistīts ar to, ka daudzu izveidotie plāni nesasniedz ticamības slieksni 0,8, un 

tiek noraidīti, t.i. tie tiek klasificēti, kā plāni „ar neprognozējamām sekām”. Plānošanas laikā, 

ja nav neviena plāna, kas sasniedz mērķi, tad nejaušā ceļā tiek izvēlēts viens konkrēts plāns no 

plāniem „ar neprognozējamām sekām”. Tas nozīmē, ka, piemēram, plāns ar ticamību 0,79 

kļūst līdzvērtīgs plānam ar ticamību 0,3, jo abu sekas „nav prognozējamas”. Noraidot 

potenciāli labus plānus, nejaušā ceļā bieži tiek izvēlēti ievērojami sliktāki plāni (ar zemu 

ticamību), kas nesasniedz mērķi. Tādēļ sistēma ir spiesta veikt papildus plānu izstrādi, kas 

palielina kopā sastādīto plānu skaitu, kā arī tajos ietverto darbību skaitu. Eksperimentu sērijas 

rezultāti neatklāj plāna maksimālā garuma un ticamības vērtības sakarības ar plānošanas laiku 

un uzkrāto likumu skaitu. 

Eksperimentu rezultāti parāda, ka praktiskos pielietojumos nedrīkst izvēlēties pārāk zemu 

plāna ticamības sliekšņa vērtību, jo tad sistēmas efektivitāte būs zema – salīdzināma ar 

sistēmu, kas plānus ģenerē nejaušā ceļā. Tomēr, arī pārāk augsta plāna ticamības sliekšņa 

vērtība izraisa efektivitātes samazinājumu, jo sistēma ir spiesta atmest (klasificēt kā 
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neuzticamus) potenciāli labus plānus. Tas nozīmē, ka ir, definējot plāna ticamības sliekšņa 

vērtību, ir jāievēro balanss starp pārāk zemām un pārāk augstām vērtībām. 

 

6.3 Sistēmas efektivitāte atkarībā no induktīvās spriešanas apmācības kopas apjoma 

 

Eksperimenta mērķis 

 

Eksperimenta mērķis ir noteikt sistēmas darbības efektivitātes izmaiņas atkarībā no 

induktīvās spriešanas apmācības kopas apjoma. Iegūtie rezultāti tiek izmantoti nākošo 

eksperimentu veikšanai.  

 

Eksperimenta realizācija 

 

Eksperimenta veikšanas apstākļi netiek mainīti, lai to rezultāti būtu salīdzināmi savā 

starpā. Tiek izmantota iepriekš definētā plāna maksimālā garuma vērtība, t.i. 3 darbības, un 

plāna ticamības vērtība 0,6. Parametru izvēle ir balstīta uz iepriekš veikto eksperimentu 

rezultātiem. Eksperimenta gaitā tiek mainīts induktīvās spriešanas apmācības kopas apjoms, 

izmantojot šādas vērtības: 10, 15, 20 un 25 ieraksti (piemēri). 

Papildus tiek fiksēta induktīvās spriešanas izpilde, ģenerēto likumu skaits, plānošanas 

ilgums sekundēs un iegūto situāciju aprakstu skaits, lai novērotu šo lielumu izmaiņas, mainot 

citus sistēmas darbības parametrus. 

 

Eksperimenta rezultāti 

Tabula 6.19. Eksperimenta rezultāti ar apmācības kopas apjomu 10 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10  
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 2 4 1 2 2 2 1 2 2 1
Plānos ietvertās darbības  2 4 1 2 2 2 1 2 2 1
Induktīvā spriešana  0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Likumu bāzes apjoms 0 14 14 34 55 55 55 76 92 92
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0 0 0 0 0,016 0,02 0,016
Izveidotie vides apraksti 36          

 

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

19 0,5363 52,63 0,0047
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Plānos kopā ietverto 
darbību skaits 

Mērķu skaits / darbību 
skaits 

Efektivitāte % 

19 0,5363 52,63
 

 

Tabula 6.20. Eksperimenta rezultāti ar apmācības kopas apjomu 15 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 15  
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 5 2 6 6 1 1 1 4 2 1
Plānos ietvertās darbības  5 2 6 6 1 1 1 4 2 1
Induktīvā spriešana  0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
Likumu bāzes apjoms 0 23 52 95 95 95 95 95 111 111
Plānošanas ilgums s 0 0 0,016 0,016 0,015 0,015 0,016 0,016 0,015 0,015
Izveidotie vides apraksti 34          

 

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

29 0,3448 34,48 0,0124
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

29 0,3448 34,48
 

 

Tabula 6.21. Eksperimenta rezultāti ar apmācības kopas apjomu 20 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 20 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 6 4 1 1 1 7 1 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  6 4 1 1 1 7 1 1 1 1
Induktīvā spriešana  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 33 33 33 33 54 54 54 54 54
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0 0,016 0,016 0,016 0 0 0
Izveidotie vides apraksti 59          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

24 0,4167 41,67 0,0048
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

24 0,4167 41,67
 

 

Tabula 6.22. Eksperimenta rezultāti ar apmācības kopas apjomu 25 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 25 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 2 5 1 2 3 1 12 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  2 5 1 2 3 1 12 1 1 1



Induktīvā spriešana  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 0 0 0 33 33 76 76 76 76
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0 0,015 0,015 0,016 0,016 0,016 0
Izveidotie vides apraksti 35          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

29 0,3448 34,48 0,0078
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

29 0,3448 34,48
 

 

Apmācības kopas apjoma ietekme uz izveidoto plānu skaitu un tajos ietverto darbību skaitu ir 
attēlota grafikā: 

Plāna efektivitāte atkarībā no apmācības kopas apjoma
(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3) 
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Plāna efektivitāte atkarībā no apmācības kopas apjoma
(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3) 
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6.5. attēls. Sastādīto plānu un tajos ietverto darbību skaita atkarības no apmācības kopas apjoma 

Rezultātu interpretācija 
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Kā redzams 6.5. attēlā sastādīto plānu skaita un tajos ietverto darbību skaita grafiki sakrīt. 

Tas nozīmē, ka katrā plānā netika ietverta vairāk kā 1 darbība. Visaugstākā sistēmas 
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efektivitāte tiek sasniegta, kad ir vismazākais sastādīto plānu skaits. Šajā eksperimentā 

vismazākais sastādīto plānu skaits ir 19. Tas tiek sasniegts,  kad apmācības kopas apjoms ir 

vismazākais un vienāds ar 10. Lai arī lielāka apmācības kopa uzkrāj vairāk piemēru, līdz tās 

uzkrāšanai sistēma darbojas, izmantojot iepriekš uzkrātas zināšanas, ja tādas ir. Ja nav, tad 

sistēma sastāda nejaušus plānus (skat. nodaļu „Autonomas intelektuālas sistēmas praktiska 

realizācija”), tādejādi darbojoties ar zemu efektivitāti. Tas izskaidro, kādēļ šajā eksperimentā 

visaugstākā efektivitāte tiek sasniegta ar vismazāko apmācības kopu. Efektivitātes 

svārstīšanās (kā arī sakrišana) pie citām apmācības kopas apjoma vērtībām ir izskaidrojama ar 

to, ka, ja zināšanu bāze ir tukša, vai tajā esošās zināšanas nenodrošina ticamu plānu 

sastādīšanu, tad plāns tiek ģenerēts nejauši (vai izvēlēts nejaušo no plāniem ar zemu ticamību, 

kuri būtībā ir salīdzināmi ar nejauši sastādītiem plāniem). Lai arī nejauši ģenerētu plānu 

kopējā efektivitāte ir zema (skat. 6.1. eksperimenta rezultātus), tie var nodrošināt tāda plāna 

izveidi, kas sasniedz mērķi. Tādēļ, lai arī kopējā efektivitātes samazināšanās tendence 

saglabājas, pieaugot apmācības kopas apjomam, nejauši ģenerēti plāni var radīt nelielu 

efektivitātes pieaugumu, vai samazinājumu.  

Eksperimenta rezultāti parāda, ka ir jāizvairās no pārāk lielas apmācības kopas izveides, 

pārāk liela apmācības kopa izraisa sistēmas efektivitātes samazinājumu. 

 

6.4 Asociatīvās spriešanas izmantošana 

 

Eksperimenta mērķis 

 

Šī eksperimenta mērķis ir noteikt sistēmas darbības efektivitātes izmaiņas atkarībā no 

līdzības faktora vērtības, lietojot asociatīvo spriešanu. Tas tiek izmantots par sliekšņa vērtību 

līdzīgu situāciju aprakstu identificēšanai (sīkāk skat. nodaļu „Autonomas intelektuālas 

sistēmas praktiska realizācija”). Ja līdzības faktora vērtība ir zema, tad ļoti daudz vides 

aprakstu tiek klasificēti kā savstarpēji līdzīgi. Ja tā vērtība ir augsta, tad par līdzīgiem var tikt 

atzīti pārak maz aprakstu, tādejādi palielinot apstrādājamo datu apjomu. Tādēļ šī eksperimenta 

mērķis ir noteikt, ar kādu līdzības faktora vērtību sistēmas darbības efektivitāte ir visaugstākā. 

Iegūtā vērtība tiek izmantota nākošajos eksperimentos.  
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Eksperimenta realizācija 

 

Eksperiments realizēts divās daļās: pirmā daļā realizēta tādos pašos apstākļos, kā 

iepriekšējie eksperimenti, lai salīdzinātu likumu bāzes apjomu un vižu aprakstu skaitu, bet 

otrā daļa realizēta, lai noteiktu sistēmas darbības efektivitātes izmaiņas atkarībā no pielietotā 

līdzības faktora vērtības. Eksperimenta pirmās daļas apstākļi netiek mainīti.  

Eksperimenta otrā daļa, realizēta 2,5 x 1,5m arēnā, kurā sistēma var pārvietoties. 

Pārvietojoties arēnā, sistēmai ir jāapstrādā daudzveidīgāki ieejas dati. Pieaugot vides 

daudzveidībai, pieaug asociatīvās spriešanas nozīmība, lai samazinātu apstrādājamo zināšanu 

apjomu. Taču, neizbēgami pieaug arī adaptēšanās laiks, t.i. jo lielāka vides daudzveidība, jo 

vairāk dažādu vides stāvokļu, kuriem jāpielāgojas. Tādēļ šajā eksperimenta daļā ir palielināts 

sasniedzamo mērķu skaits līdz 20. 

Abās eksperimenta daļās tiek izmantota iepriekš definētā plāna maksimālā garuma vērtība, 

t.i. 3 darbības, plāna ticamības vērtība 0,6, un induktīvās spriešanas apmācības kopas apjoms 

ir 10 ieraksti (piemēri). Parametru izvēle ir balstīta uz iepriekš veikto eksperimentu 

rezultātiem. Eksperimenta gaitā tiek mainīta asociatīvās spriešanas līdzības faktora vērtība, 

izmantojot šādas vērtības: 5,6,7 un 8.  

Papildus tiek fiksēta induktīvās spriešanas izpilde, ģenerēto likumu skaits, plānošanas 

ilgums sekundēs un iegūto situāciju aprakstu skaits, lai novērotu šo lielumu izmaiņas, mainot 

citus sistēmas darbības parametrus. 

 

Eksperimenta rezultāti 

 

Eksperimenta 1. daļa 

Tabula 6.23. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 5 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 5 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 1 5 1 1 2 4 2 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  1 5 1 1 4 13 3 1 3 1
Induktīvā spriešana  0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 15 15 15 25 35 43 43 43 43
Plānošanas ilgums s 0 0,016 0,015 0,015 0,03 0,109 0 0,025 0,108 0,016
Izveidotie vides apraksti 2          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

19 0,5263 52,63 0,0334
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Plānos kopā ietverto 
darbību skaits 

Mērķu skaits / darbību 
skaits 

Efektivitāte % 

33 0,3030 30,30
 

 

Tabula 6.24. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 6 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 6 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 1 2 3 6 1 1 1 1 2 1
Plānos ietvertās darbības  1 2 3 16 1 1 1 1 4 1
Induktīvā spriešana  0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 0 12 16 16 16 16 16 16 16
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0,016 0 0,015 0,015 0 0,031 0,015
Izveidotie vides apraksti 1          

 

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

19 0,5263 52,63 0,0092
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

31 0,3225 32,25
 

 

Tabula 6.25. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 7 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 7 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 1 1 7 1 1 1 1 1 1 2
Plānos ietvertās darbības  1 1 17 1 1 1 1 3 1 4
Induktīvā spriešana  0 0 3 0 1 0 1 0 0 1
Likumu bāzes apjoms 0 0 13 13 17 17 17 17 17 21
Plānošanas ilgums s 0 0 0,218 0,015 0 0,016 0 0,25 0 0,265
Izveidotie vides apraksti 2          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

17 0,5882 58,82 0,0764
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

31 0,3226 32,26
 

 

Tabula 6.26. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 8 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 8 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 3 1 4 3 1 1 1 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  3 1 4 9 1 1 1 1 1 1



Induktīvā spriešana  0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Likumu bāzes apjoms 0 0 14 15 24 24 24 24 28 28
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0,031 0 0,015 0,016 0,016 0,015 0,016
Izveidotie vides apraksti 2          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

17 0,5882 58,82 0,0109
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

23 0,4348 43,48
 

 

Līdzības sliekšņa ietekme uz izveidoto plānu skaitu un tajos ietverto darbību skaitu ir attēloti 
grafikā: 

Plāna efektivitāte atkarībā no līdzības sliekšņa starp vides aprakstiem
(Plāna ticamība = 0,6, plāna maks. garums =3, apmācības kopas izmērs = 10) 
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6.6. attēls. Sastādīto plānu un tajos ietverto darbību skaita atkarība no vides līdzības sliekšņa vērtības  

Likumu bāzes apjoms, atkarībā no izmantotā līdzības sliekšņa: 

Likumu bāzes apjoms atkarībā no vides līdzības sliekšņa starp vides aprakstiem
(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3, apmācības kopas izmērs = 10) 
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6.7. Attēls. Likumu bāzes apjoma atkarība no  vides līdzības sliekšņa 
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Plānošanas laiks, atkarībā no izmantotā līdzības sliekšņa: 



Vidē jais plānošanas laiks s atkarībā no vides līdzības sliekšņa starp vides aprakstiem
(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3, apmācības kopas izmērs = 10) 
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6.8. Attēls. Plānošanas ilguma atkarība no vides līdzības sliekšņa 

 

Eksperimenta 2. daļa 

Tabula 6.27. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 5 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 5 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 2 4 2 1 1 2 6 1 2 7 
Plānos ietvertās darbības  2 4 2 1 1 2 16 1 2 19 
Induktīvā spriešana  0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 
Likumu bāzes apjoms 0 21 31 31 31 42 50 50 50 84 
Plānošanas ilgums s 0 0 0,016 0 0,016 0 0,032 0 0 0,266 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 5 
Mērķa nr.p.k. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sastādītie plāni 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Plānos ietvertās darbības  3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 
Induktīvā spriešana  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Likumu bāzes apjoms 104 104 141 141 141 157 157 172 172 172 
Plānošanas ilgums s 0,016 0 1,093 0,031 0,032 0,032 0,032 0,031 0,032 0,281 
Izveidotie vides apraksti 5          
 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

40 0,5000 50,00 0,0955
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

66 0,3030 30,30 
 

 

Tabula 6.28. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 6 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 6 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 5 2 1 1 12 1 1 1 1 1 
Plānos ietvertās darbības  5 2 1 1 32 3 1 1 3 1 
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Induktīvā spriešana  0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 
Likumu bāzes apjoms 0 21 21 21 82 97 97 97 121 121 
Plānošanas ilgums s 0 0 0,016 0,016 0,343 0,11 0,015 0,015 0,125 0,016 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 6 
Mērķa nr.p.k. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sastādītie plāni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Plānos ietvertās darbības  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Induktīvā spriešana  0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
Likumu bāzes apjoms 121 136 136 151 151 151 151 160 160 160 
Plānošanas ilgums s 0,016 0,016 0,031 0,047 0,03 0,032 0,032 0,031 0,031 0,032 
Izveidotie vides apraksti 7          
 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

36 0,5556 55,56 0,0476
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

61 0,3279 32,79 
 

 

Tabula 6.29. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 7 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 7 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 1 3 5 10 1 1 1 1 1 1 
Plānos ietvertās darbības  1 3 7 28 1 3 1 1 1 1 
Induktīvā spriešana  0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 
Likumu bāzes apjoms 0 18 18 98 98 109 109 109 109 109 
Plānošanas ilgums s 0 0 0,015 0,265 0,016 0,38 0,016 0,016 0,03 0,016 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 7 
Mērķa nr.p.k. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sastādītie plāni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Plānos ietvertās darbības  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
Induktīvā spriešana  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Likumu bāzes apjoms 123 123 123 123 123 134 134 134 141 141 
Plānošanas ilgums s 0,015 0,016 0,015 0,032 0,234 0,016 0,016 0,015 0,031 0,032 
Izveidotie vides apraksti 8          
 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

35 0,5714 57,14 0,0585
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

58 0,3448 34,48 
 

 

 

 

Tabula 6.30. Eksperimenta rezultāti ar līdzības faktoru 8 



Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 8 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 3 2 5 8 1 1 1 1 1 1 
Plānos ietvertās darbības  3 2 11 21 1 1 1 1 1 1 
Induktīvā spriešana  0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 
Likumu bāzes apjoms 0 16 28 68 68 68 87 87 87 87 
Plānošanas ilgums s 0 0,016 0,032 0,188 0,016 0,02 0,031 0,031 0,016 0,016 

Plāna maks. garums= 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 8 
Mērķa nr.p.k. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sastādītie plāni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Plānos ietvertās darbības  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Induktīvā spriešana  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Likumu bāzes apjoms 108 108 108 108 118 118 118 118 150 150 
Plānošanas ilgums s 0,031 0,03 0,032 0,03 0,031 0,03 0,031 0,03 0,047 0,046 
Izveidotie vides apraksti 11          
 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

34 0,5882 58,82 0,0349
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

53 0,3773 37,73 
 

 

Līdzības sliekšņa ietekme uz izveidoto plānu skaitu un tajos ietverto darbību skaitu ir attēloti 
grafikā: 

Plāna efektivitāte atkarībā no līdzības sliekšņa starp vides aprakstiem
(Plāna ticamība = 0,6, plāna maks. garums =3, apmācības kopas izmērs = 10) 
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6.9. attēls. Sastādīto plānu un tajos ietverto darbību skaita atkarība no vides līdzības sliekšņa vērtības  

Likumu bāzes apjoms, atkarībā no izmantotā līdzības sliekšņa: 
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Likumu bāzes apjoms atkarībā no vides līdzības sliekšņa starp vides aprakstiem
(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3, apmācības kopas izmērs = 10) 
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6.10. Attēls. Likumu bāzes apjoma atkarība no  vides līdzības sliekšņa 

 

Plānošanas laiks, atkarībā no izmantotā līdzības sliekšņa: 

Vidējais plānošanas laiks s atkarībā no vides līdzības sliekšņa starp vides 
aprakstiem

(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3, apmācības kopas izmērs = 10) 
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6.11. Attēls. Plānošanas ilguma atkarība no vides līdzības sliekšņa 

 

Rezultātu interpretācija 

 

Eksperimenta rezultāti parāda (skat. 6.6. attēlu), ka minimālais sastādīto plānu skaits tiek 

sasniegts ar līdzības faktora vērtībām 7 un 8. Taču vismazākais plānos kopā ietverto darbību 

skaits, tiek sasniegts ar līdzības faktora vērtību 8. Tas pamatojams ar to, ka, jo zemāks 

līdzības slieksnis, jo vairāk situāciju aprakstu tiek klasificēti kā līdzīgi. Ja līdzības slieksnis ir 

pārāk zems, tad  par līdzīgām tiek atzītas situācijas, kuras realitātē ir ļoti dažādas. Tas nozīmē, 

ka realitātē ļoti dažādās situācijās tiek pielietotas vienas un tās pašas zināšanas, tādejādi 
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samazinot sistēmas efektivitāti. Sistēma visaugstāko efektivitāti sasniedz ar līdzības faktora 

vērtību 8.  

6.7. un 6.8. attēlos ir parādītas sastādīto likumu skaita un plānošanas laika izmaiņas 

atkarībā no pielietotā līdzības faktora vērtības. Diemžēl, tās neatklāj sakarības starp līdzības 

faktora un attiecīgo darbības parametru izmaiņām, tomēr, parāda, ka likumu bāzes apjoms ir 

samazinājies pat vairākas reizes, salīdzinot ar iepriekš veiktajiem eksperimentiem. Lai arī 

plānošanas laiks, salīdzinot ar iepriekš veiktajiem eksperimentiem, nav būtiski mainījies, šī 

eksperimenta rezultāti ļauj secināt, ka asociatīvās spriešanas izmantošana ļauj būtiski 

samazināt likumu bāzes apjomu. Arī situāciju aprakstu skaits ir samazinājies par vairāk nekā 

desmit reizēm, kas ļauj samazināt sistēmas darbībai nepieciešamo atmiņu. Krasās atšķirības 

situāciju aprakstu skaitā ir saistītas ar izmantoto sensoru kļūdām, kuras rada dažādas 

mērījumu vērtības vienā un tajā pašā situācijā. Šis apstāklis ļauj identificēt vēl vienu būtisku 

asociatīvās spriešanas īpašību – tā spēj apstrādāt trokšņainus (kļūdainus) datus. Šajā 

eksperimentā tas izpaužas tā, ka sistēma spēj klasificēt situāciju kā nemainīgu pat tad, ja ir 

bijušas nelielas izmaiņas sensoru mērījumos kļūdu dēļ.  

6.9. attēlā redzams sastādīto plānu skaits un plānos ietverto darbību skaits atkarībā no 

vides līdzības faktora vērtības, veicot eksperimenta otro daļu. Saskaņā ar eksperimenta otrās 

daļas rezultātiem sistēma visaugstāko efektivitāti sasniedz ar līdzības faktora vērtību 8. Tas 

saskan ar eksperimenta pirmās daļas rezultātiem. Arī vismazākais kopā plānos ietverto 

darbību skaits tiek sasniegts ar līdzības faktora vērtību 8.  

6.10. un 6.11. attēlos ir parādītas eksperimenta otrajā daļā sastādīto likumu skaita un 

plānošanas laika izmaiņas atkarībā no pielietotā līdzības faktora vērtības. Saskaņā ar 

eksperimenta rezultātiem, gan likumu bāzes apjomam, gan vidējam plānošanas laikam ir 

tendence samazināties (lai arī ir novirzes no kopējās tendences), palielinoties vides līdzības 

faktora vērtībai. Plānošanas laiks ir atkarīgs no zināšanu apjoma, kas tiek apstrādāts, plānojot 

darbības. Ja konkrēta situācija ir līdzīga daudzām citām situācijām (līdzības faktors ir zems), 

tad ir jāapstrādā daudz zināšanu, kas saistītas arī ar visām līdzīgajām situācijām. Tomēr, ja 

netiek lietota asociatīvā spriešana, tad apstrādājamo zināšanu apjoms ir ievērojami lielāks 

(skat. iepriekšējo eksperimentu rezultātus). Tādēļ, nosakot līdzības faktora vērtību, ir jāievēro 

balanss starp pārāk striktiem un pārāk brīviem līdzības nosacījumiem. 

Likumu skaita izmaiņas nav būtiskas (salīdzinot ar eksperimenta pirmo daļu), lai arī 

norāda uz tendenci samazināties, palielinoties līdzības faktora ērtību. Tas izskaidrojam ar to, 

ka, palielinoties līdzības faktora vērtībai, sistēma ģenerē arvien mazāk plānu, t.i. tā veic 
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mazāk darbību. Jo mazāk darbību, jo retāk tiek veikta indukcija, un tiek ģenerēts mazāk 

likumu.  

 

6.5 Gadījumos sakņotas spriešanas izmantošana 

 

Eksperimenta mērķis 

 

Iepriekš veiktajos eksperimentos netika izmantota gadījumos sakņota spriešana, lai 

precīzāk noteiktu sistēmas darbības efektivitātes izmaiņas atkarībā no citu sistēmas darbības 

parametru izmaiņām. Šī eksperimenta mērķis ir izmantot gadījumos sakņotu spriešanu un, 

mainot gadījumu ticamības minimālo vērtību (tā ir attiecība starp gadījuma izmantojumu 

skaitu, kad tiek sasniegts mērķis un kopējo izmantojumu skaitu), identificēt sistēmas darbības 

efektivitātes atkarību no tās.  

 

Eksperimenta realizācija 

 

Eksperimenta veikšanas apstākļi netiek mainīti, lai to rezultāti būtu salīdzināmi savā 

starpā. Tiek izmantota iepriekš definētā plāna maksimālā garuma vērtība, t.i. 3 darbības, plāna 

ticamības vērtība 0,6, induktīvās spriešanas apmācības kopas apjoms - 10 ieraksti (piemēri) 

un asociatīvās spriešanas līdzības faktora vērtība - 8. Parametru izvēle ir balstīta uz iepriekš 

veikto eksperimentu rezultātiem. Eksperimenta gaitā tiek mainīta gadījuma ticamības 

minimālā vērtība, izmantojot šādas vērtības {0,3; 0,5; 0,7; 0,9}. Mērķis ir identificēt sakarības 

starp šīs vērtības izmaiņām un sistēmas efektivitāti.  

Līdzīgi kā iepriekš veiktajos eksperimentos, tiek fiksēta induktīvās spriešanas izpilde, 

ģenerēto likumu skaits, plānošanas ātrums sekundēs un iegūto situāciju aprakstu skaits, lai 

novērotu šo lielumu izmaiņas, mainot citus sistēmas darbības parametrus. 

 

Eksperimenta rezultāti 

 

Tabula 6.31. Eksperimenta rezultāti ar gadījumu ticamību 0,3 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 8, 
Gadījumu ticamība = 0,3 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  1 2 20 1 2 1 1 1 1 1
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Induktīvā spriešana  0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Likumu bāzes apjoms 0 0 21 21 21 21 21 21 21 21
Plānošanas ilgums s 0 0 0,296 0 0 0 0 0,015 0 0,015
Tiek / netiek izmantots 
gadījums 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
Izveidotie vides apraksti 4          
Izveidotie gadījumu apraksti 5          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

18 0,5556 55,56 0,0326
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

31 0,3256 32,26
 

Tabula 6.32. Eksperimenta rezultāti ar gadījumu ticamību 0,5 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 8, 
Gadījumu ticamība = 0,5 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  4 2 1 9 3 1 1 1 1 1
Induktīvā spriešana  0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 14 14 20 26 26 29 29 29 29
Plānošanas ilgums s 0 0 0 0,032 0 0 0 0,015 0 0,016
Tiek / netiek izmantots 
gadījums 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Izveidotie vides apraksti 5          
Izveidotie gadījumu apraksti 6          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

16 0,6350 62,50 0,0063
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

24 0,4167 41,67
 

 

Tabula 6.33. Eksperimenta rezultāti ar gadījumu ticamību 0,7 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 8, 
Gadījumu ticamība = 0,7 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 5 2 1 2 1 4 1 2 1 1
Plānos ietvertās darbības  5 2 1 4 1 12 1 6 1 1
Induktīvā spriešana  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 0 12 12 12 14 14 14 14 14
Plānošanas ilgums s 0 0 0,015 0,016 0 0,047 0,032 0 0 0
Tiek / netiek izmantots 
gadījums 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Izveidotie vides apraksti 5          
Izveidotie gadījumu apraksti 4          



 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

20 0,5000 50,00 0,011
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

34 0,2941 29,41
 

 

Tabula 6.34. Eksperimenta rezultāti ar gadījumu ticamību 0,9 

Plāna maks. garums = 3, plāna ticamība = 0,6, apmācības kopas apjoms = 10, līdzības faktors = 8, 
Gadījumu ticamība = 0,9 
Mērķa nr.p.k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sastādītie plāni 3 1 8 1 1 2 1 1 1 1
Plānos ietvertās darbības  3 1 22 1 1 2 1 1 3 1
Induktīvā spriešana  0 0 3 1 0 0 1 0 0 0
Likumu bāzes apjoms 0 0 29 34 34 34 44 44 44 44
Plānošanas ilgums s 0 0 0,047 0,016 0 0 0 0,016 0 0
Tiek / netiek izmantots 
gadījums 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1
Izveidotie vides apraksti 5          
Izveidotie gadījumu apraksti 6          

 

Kopā sastādīti plāni 
Mērķu skaits / plānu 

skaits 
Efektivitāte % 

Vid. plānošanas 
ilgums s 

20 0,5000 50,00 0,0079
Plānos kopā ietverto 

darbību skaits 
Mērķu skaits / darbību 

skaits 
Efektivitāte % 

36 0,2778 27,78
 

Gadījumu ticamības vērtības ietekme uz izveidoto plānu un tajos ietverto darbību skaitu ir 
attēloti grafikā: 

Plāna efektivitāte atkarībā no gadījumu ticamības sliekšņa
(Plāna ticamība = 0,6, plāna maks. garums =3, 

apmācības kopas apjoms = 10, situāciju līdzība = 8) 
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6.12. attēls. Sastādīto plānu un tajos ietverto darbību skaista atkarība no gadījumu ticamības sliekšņa  
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Likumu bāzes apjoms, atkarībā no izmantotās gadījumu ticamības vērtības: 

Likumu bāzes apjoms atkarībā no gadījumu ticam ības sliekšņa
(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3, 

apmācības kopas apjoms = 10, vides līdzības koeficients = 8) 
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6.13. attēls. Likumu bāzes apjoma atkarība no gadījumu ticamības sliekšņa 

 

Plānošanas laiks, atkarībā no izmantoto gadījumu ticamības vērtības: 

Vidē jais plānošanas laiks s atkarībā no gadījumu ticam ības sliekšņa
(Plāna ticam ība = 0,6, plāna maks. garums =3, 

apmācības kopas apjoms = 10, vides līdzības koeficients = 8) 
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6.14. attēls. Plānošanas ilguma atkarība no gadījumu ticamības sliekšņa 

 

Rezultātu interpretācija 

 

Eksperimenta rezultāti parāda (skat. 6.12. attēlu), ka minimālais sastādīto plānu skaits tiek 

sasniegts ar gadījumu ticamības vērtību 0,5. Arī plānos kopā vismazākais ietverto darbību 

skaits tiek sasniegts pie tās pašas parametra vērtības. Tas izskaidrojams ar to, ka plānošanas 

laikā tiek izmantoti gadījumi. Ja to pielietojums ir neveiksmīgs, t.i. mērķis netiek sasniegts, 

tad to ticamības vērtība tiek samazināta, izmantojot eksperimenta realizācijas aprakstā minēto 

sakarību. Tas nozīmē, ka gadījumam, kas vienu reizi pieliets neveiksmīgi, piešķir 

novērtējumu 0,5 (sākotnēji, kad izveido gadījumu, tiek uzskatīts, ka tas ir vienu reizi pielietots 

un sasniedzis mērķi, kā rezultātā tiek radīts konkrētā gadījuma apraksts). Tādejādi, ja 

 158



 159

Gadījumu ticamības slieksnis ir lielāks par 0,5, konkrētais gadījums nedrīkst būt pielietots. 

Ņemot vērā salīdzinoši nelielo mērķu skaitu, kas tiek sasniegti eksperimentā, iegūt gadījumus, 

kas pielietoti vairāk kā vienu reizi ir ļoti grūti. Tas izskaidro to, kādēļ samazinās sistēmas 

efektivitāte, palielinoties gadījuma ticamība slieksnim virs 0,5. Ja vērtība ir pārāk maza 

(eksperimenta 0,3), tad šāds gadījums tiks izmantots vēl vairākas reizes (arī tad, ja gadījums 

patiešām neprecīzi attēlo vidē pastāvošās likumsakarības), pirms tiks sasniegta tāda vērtība, 

kas neļaus izmantot konkrēto gadījumu. 

6.13. un 6.14. attēlos ir parādītas sastādīto likumu skaita un plānošanas laika izmaiņas 

atkarībā no pielietotā līdzības faktora vērtības. Diemžēl, tās neatklāj sakarības starp gadījumu 

ticamības vērtības un attiecīgo darbības parametru izmaiņām. Tomēr, ir jāsecina, ka kopumā 

sastādīto likumu skaits ir līdzīgs iepriekš veiktā eksperimentā sastādīto likumu skaitam, kas ir 

vairākas reizes mazāks nekā eksperimentos, kuros neizmantoja asociatīvo spriešanu. Arī 

plānošanas laiks nav būtiski mainījies. Taču sistēmas efektivitāte ar ticamības vērtību 0,5 ir 

augstāka nekā eksperimentos, kuros nelietoja gadījumos sakņotu spriešanu. Ar katru no 

gadījuma ticamības vērtībām daži mērķi ir sasniegti, izmantojot gadījumos sakņotu spriešanu.  

Diemžēl, šis eksperiments neatklāj gadījumos sakņotas spriešanas galveno lomu, t.i. 

pieredzes izmantošanu tiešā veidā (bez deduktīvās spriešanas iesaistīšanas), samazinot 

lēmuma pieņemšanas laiku. Darba autors to saista ar pārāk īsu sistēmas darbības laiku (tikai 

desmit mērķu), kurā tiek izmantota neliela vides daudzveidība. Lai atklātu gadījumos sakņotas 

spriešanas lomu, ir jāveic eksperiments ar ievērojami lielāku skaitu sasniedzamo mērķu un 

lielāku vides iespējamo stāvokļu dažādību (tas novērsts 6.6. eksperimentā). Neskatoties uz to, 

gadījumos sakņotas spriešanas izmantošana ir ļāvusi paaugstināt sistēmas darbības efektivitāti 

no ~59 % līdz ~63 % (pēc sastādīto plānu skaita). Nelielais efektivitātes pieaugums, kā arī 

salīdzinoši nelielais gadījumu izmantošanas skaits mērķu sasniegšanai, rada vajadzību veikt 

eksperimentus ar ievērojami lielāku skaitu mērķu, lai atklātu gadījumos sakņotas spriešanas 

izmantošanas priekšrocības autonomas intelektuālas sistēmas izstrādē. Tas ir realizēts 6.6. 

eksperimentā. 

 

6.6 Sistēmas adaptēšanās spēja 

 

Nodaļā aplūkots viens eksperiments, kas atšķirībā no iepriekšējās nodaļās aplūkotajiem 

demonstrē sistēmas spēju adaptēties mainīgas vides apstākļos. 
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Eksperimenta mērķis 

 

Eksperimenta mērķis ir noteikt sistēmas spēju adaptēties mainīgas vides apstākļos un 

salīdzināt eksperimenta rezultātus ar iepriekš iegūtajiem. Lai novērstu iepriekš veikto 

eksperimentu trūkumu, t.i. to, ka neliels mērķu skaits nespēj atklāt gadījumos sakņotas 

spriešanas priekšrocības, šī eksperimenta mērķis ir darbināt sistēmu ievērojami ilgāku laiku, 

dodot iespēju precīzāk novērtēt sistēmā lietotos likumus un gadījumus, tādejādi liedzot 

izmantot tos, kas neprecīzi apraksta vidi, un stimulējot to likumu izmantošanu, kas precīzi 

apraksta vidi (skat. sadaļas „Galveno procesu algoritmu shēmas” un „Datu struktūras”). 

 

Eksperimenta realizācija 

 

Atšķirībā no iepriekš veiktajiem eksperimentiem, šajā ir izveidota 3 x 3 m liela arēna, kurā 

sistēma var brīvi kustēties, bet nevar šķērsot tās robežas. Sistēmai tiek sniegta iespēja  

darbības gaitā gūt ievērojami dažādāku informāciju par ārējo vidi. Šādi sistēma var tikt 

novērtēta darbības apstākļos, kas pietuvināti reāla pielietojuma apstākļiem. Lai novērtētu 

sistēmas adaptēšanās spēju mainīgos apstākļos (mainīgā vidē), tiek radīti nejauši notikumi, 

iesaistot cilvēku, kurš negaidīti šķērso arēnu dažādos virzienos, groza sistēmu neparedzētos 

virzienos, u.tml.,  radot neparedzētas un nejaušas situāciju maiņas – stāvokļu pārejas. Sistēmai 

tiek doti 120 mērķi, kas definēti kā noteikti stāvokļi, kuri tai ir jāsasniedz. Atšķirībā no 

iepriekš veiktajiem eksperimentiem, sistēmai tiek definēti tādi mērķi, kas prasa konkrēta 

kompasa rādījuma sasniegšanu, tādejādi liekot sistēmai plānot vairāk kā vienu vai divas 

darbības uz priekšu. 

 

Eksperimenta rezultāti 

 

Ņemot vērā salīdzinoši lielo datu apjomu, tabulā attēlots tikai rezultātu kopsavilkums par 

120 mērķiem. Tabulas kolonnā „Mērķi” attēloti sasniegtie mērķi, kas sagrupēti pa 10 – „10” ir 

1. mērķu desmits, „20” ir 2. mērķu desmits, utt. līdz „120”, kas ir 12. mērķu desmits.  

 

Tabula 6.35. Eksperimenta rezultāti 

Mērķi Plāni Apmācības cikli Izmantoto gadījumu skaits 

10 34 8 1 



20 16 5 1 
30 26 9 1 
40 25 7 2 
50 15 3 6 
60 22 6 4 
70 10 3 1 
80 17 4 3 
90 11 2 1 

100 11 1 6 
110 16 2 6 
120 10 2 7 

 

Darbības rezultāti grafiski attēloti grafikā: 

 

 

6.15. attēls. Sistēmas darbības grafiks 

 

Lai labāk raksturotu sistēmas darbību, tabulā doti papilddati par sistēmas darbību: 
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Tabula 6.36. Eksperimenta papilddati  

 Likumi Izveidotie gadījumi 
Izveidotie vides 

apraksti 
Kopā 1261 80 64

 
18 no tiem satur 

vairāk kā vienu darbību  
    
Vidējais plānošanas laiks    8 s  
Vidējais gadījuma meklēšanas laiks  0,05 s  

 

6.36. tabulas kolonna „Izveidotie vides apraksti” norāda uz līdzīgu situāciju klasēm, kas 

izveidotas, augot sistēmas pieredzei, un tiek izmantotas asociatīvās spriešanas mehānismā. 

Līdzība tiek noteikta, izmantojot apakšnodaļā „Robotizētas sistēmas vispārīgs apraksts” 

sniegto asociatīvās spriešanas algoritmu. 

 

Rezultātu interpretācija 

 

Eksperiments ir ļoti nozīmīgs, jo demonstrē un ļauj novērtēt sistēmas darbību kopumā 

vidē, kurā ir iespējami nejauši notikumi reālā laikā.  

Aplūkojot sistēmas darbības grafiku 6.15. attēlā, zilā līnija attēlo sastādīto plānu skaitu. 

Tā, piemēram, lai sasniegtu 4. mērķu desmitu (no 31. līdz 40. mērķim), tika sastādīti 25 plāni. 

Izmantojot sakarību: 

%40%100
25

10
E , t.i. sistēmas efektivitāte šajā laikā bija 40 %. 

Turpretī, lai sasniegtu pēdējo mērķu desmitu, tika sastādīti 10 plāni: 

%100%100
10

10
E , t.i. sistēmas sasniedza 100% efektivitāti. 

Sastādīto plānu skaita samazinājums liecina par sistēmas pakāpenisku pielāgošanos videi. 

Sastādīto plānu skaita krass samazinājums (2. un 5.mērķu desmits) liecina par sistēmas 

adaptēšanos noteiktiem apstākļiem. Kad sistēma nokļūst iepriekš nepieredzētā stāvokļu kopā, 

tai nepieciešams par jaunu adaptēties, un sākotnēji sistēma nav tik efektīva. Par to liecina 

sastādīto plānu skaita krass palielinājums (3., 4., 6., 8. mērķu desmits). Tomēr, sastādīto plānu 

skaits eksperimenta laikā visu laiku samazinās, un eksperimenta beigās sistēma sasniedz 

maksimālo efektivitāti, t.i. viena mērķa sasniegšanai tika sastādīts viens plāns. 

Rozā līnija norāda uz veiktajiem apmācības cikliem – induktīvās spriešanas cikliem. Tas 

norāda, ka veikto indukciju skaits samazinās, pieaugot sistēmas pieredzei. Tas nozīmē, ka, 
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sasniedzot kārtējo mērķi, tiek tērēts arvien mazāk laika, t.i. tiek uzkrāts mazāks skaits kadru. 

Tādēļ arvien ilgāk jāgaida, kamēr tiek uzkrāta kārtējā apmācības datu kopa. 

Dzeltenā, līnija norāda uz gadījumu skaitu, kas tika izmantots plānu sastādīšanai. Kā 

redzams grafikā, izmantoto gadījumu skaits pieaug, pieaugot sistēmas pieredzei. 

Eksperimenta papilddati norāda, ka eksperimenta laikā 39 no 120 mērķiem ir sasniegti, 

izmantojot gadījumus, t.i. apmēram 30% mērķu ir sasniegti, izmantojot gadījumos sakņotu 

spriešanu. Pēdējos mērķu desmitos vidējais plānošanas laiks sasniedz pat 10 sekundes, bet 

gadījumu meklēšana aizņem tikai 0,005 sekundes. Tas ļauj secināt, ka autonomas sistēmas 

darbā mainīgas vides apstākļos gadījumos sakņotai spriešanai ir ļoti būtiska nozīme, jo tā ļauj 

samazināt plāna izstrādei nepieciešamo laiku. 

Eksperimenta papilddati rāda, ka sistēma savas darbības laikā ir izveidojusi 64 situāciju 

aprakstus (vides klases). Tas ir maz, salīdzinot ar maksimāli iespējamo – 390625 iespējamiem 

vides stāvokļiem, ko spēj uztvert sistēma (8 sensori, katram 5 iespējamie stāvokļi). Minētā 

starpība norāda uz būtisku uzglabājamo zināšanu apjoma samazināšanos asociatīvās 

spriešanas mehānisma lietošanas dēļ. Par to liecina arī salīdzinoši mazais izveidoto likumu 

skaits (ir izveidots tikai 1261 likums). Ja ņem vērā faktu, ka katrs likums ir piesaistīts 

konkrētai situācijai, tad kopējais zināšanu apjoma samazinājums ir jo sevišķi būtisks. 

Tādejādi eksperimenti apstiprina nodaļā „Autonomas intelektuālas sistēmas galvenās 

īpašības” izteikto pieņēmumu par asociatīvās spriešanas izmantošanas nepieciešamību 

autonomu intelektuālu sistēmu izstrādei.  

 

Šajā nodaļa paveiktais: 

1. Ir veikti 6 eksperimenti, kuros mainīti šādi parametri: apmācības kopas apjoms (ar 

vērtībām {10;15;20;25}), gadījumu ticamības slieksnis (ar vērtībām {0,3;0,5;0,7;0,9}), 

vides līdzības faktors (ar vērtībām {5,6,7,8}), maksimālais plāna garums (ar vērtībām 

{1,2,3,4,6}) un minimālā plāna ticamība (ar vērtībām {0,2;0,4;0,6;0,8}). 

2. Eksperiments ar nejaušu plāna sastādīšanu parāda, ka, palielinoties maksimālajam 

plāna garuma, samazinās izstrādāto plānu skaits, t.i. palielinoties veikto darbību 

skaitam, palielinās iespēja, ka konkrēts plāns sasniegs mērķi. Turpretī kopā plānos 

ietverto darbību skaits savu minimumu sasniedz ar maksimālo plāna garumu 3. Tas 

ļauj secināt, ka pārāk liels darbību skaits plānos noved pie darbību atkārtošanās plāna 

ietvaros, šādi samazinot katras konkrētās darbības efektivitāti. Savukārt, ja 

maksimālais plāna garums ir pārāk mazs, tad sistēma ir spiesta izstrādāt daudz plānu, 

kas samazina katra konkrētā plāna efektivitāti.  
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3. Eksperiments ar plāna ticamības mēra maiņu, parāda sistēmas darbības efektivitātes 

atkarību no plāna ticamības mēra vērtībām. Eksperimenta rezultāti parāda, ka ar zemu 

plāna ticamības vērtību, sistēmas efektivitāte ir salīdzināma ar pirmā eksperimenta 

rezultātiem, kad plāns tiek ģenerēts nejauši. Savukārt, ja plāna ticamības vērtība ir 

pārāk augsta, tad daudzi „potenciāli labi” plāni tiek klasificēti, kā neuzticami. Ja nav 

neviena plāna, kas sasniedz  mērķi, tad no „neuzticamiem” plāniem gadījuma ceļā tiek 

izvēlēts viens no tiem. Tādejādi, pārāk augsta ticamības vērtība izraisa sistēmas 

darbības efektivitātes samazinājumu. Eksperimenta rezultātā ir noteikta plāna ticamība 

0,6, kas nodrošina visaugstāko sistēmas darbības efektivitāti.  

4. Eksperiments ar induktīvās spriešanas apmācības kopas apjoma maiņu parāda sakarību 

starp kopas apjoma un sistēmas efektivitātes izmaiņām. Eksperimenta rezultāti ļauj 

secināt, ka pārāk liela apmācības kopa izraisa sistēmas efektivitātes samazināšanos, jo 

prasa ilgāku laiku kopas iegūšanai. Kamēr apmācības kopa tiek sagatavota, sistēma 

darbojas ar iepriekšējās apmācības laikā iegūtajiem likumiem, vai bez likumiem, ja 

apmācība nav notikusi, tādejādi samazinot sistēmas darbības efektivitāti, jo sistēma 

izmanto gadījuma ceļā ģenerētus plānus.  

5. Eksperiments ar asociatīvās spriešanas situācijas līdzības faktora vērtības maiņu 

parāda tā ietekmi uz sistēmas darbības efektivitāti. Eksperimenta rezultāti pierāda 

darba sākumā izteikto apgalvojumu, ka asociatīvā spriešana ļauj samazināt kopējo 

apstrādājamo zināšanu apjomu, jo eksperimenta laikā ir vairākas reizes samazinājies 

apstrādājamo situāciju aprakstu skaits, kā arī ģenerēto likumu skaits, vienlaicīgi 

palielinoties sistēmas darbības efektivitātei. Tādejādi, eksperiments pierāda asociatīvās 

spriešanas izmantošanas nepieciešamību autonomā intelektuālā sistēmā.  

6. Eksperiments ar gadījumos sakņotas spriešanas izmantošanu parāda gadījumu 

ticamības vērtības ietekmi uz sistēmas darbības efektivitāti. Eksperimenta rezultāti 

ļauj secināt, ka pārāk augsta gadījumu ticamības vērtība izraisa darbības efektivitātes 

samazinājumu, jo, salīdzinoši maz samazinoties gadījuma ticamībai, tas vairs netiek 

izmantots, tādejādi samazinot kopējo sistēmas efektivitāti. Savukārt, pārāk maza 

gadījuma ticamības vērtība arī samazina sistēmas efektivitāti, jo prasa daudz 

pielietojuma mēģinājumu līdz tiek sasniegta tāda ticamības vērtība, kas neļauj 

izmantot konkrēto gadījumu. Tas nozīmē, ka gadījuma ticamības vērtība nedrīkst būt 

pārāk maza, vai pārāk liela, lai sasniegtu augstu sistēmas darbības efektivitāti. 

Diemžēl eksperiments neparāda būtisku sistēmas darbības efektivitātes palielinājumu, 

salīdzinot ar iepriekš veiktajiem eksperimentiem. Darba autors to saista ar pārāk īsu 
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sistēmas darbības laiku (tika sasniegti 10 mērķi), kurā gadījumos sakņota spriešana 

neatklāj tās priekšrocību – spēju tieši izmantot pieredzi, samazinot plānošanas ilgumu. 

Tādēļ tika veikts nākošais eksperiments. 

7. Pēdējais eksperiments demonstrē sistēmas adaptēšanās spēju mainīgas vides apstākļos. 

Eksperiments veikts ar mērķi novērst iepriekš veiktā eksperimenta galveno trūkumu –

mazu mērķu skaitu, kā arī radīt apstākļus, kas maksimāli pietuvināti reāla pielietojuma 

apstākļiem, līdz ar to demonstrējot sistēmas spēju adaptēties. Eksperimenta rezultāti 

ļauj secināt, ka asociatīvās spriešanas pielietojums būtiski samazina apstrādājamo 

zināšanu apjomu un plānošanai nepieciešamo laiku. Eksperiments parāda, ka 

gadījumos sakņotas spriešanas pielietojuma biežums pieaug, pieaugot sistēmas 

pieredzei (sasniegto mērķu skaitam), ļaujot sasniegt maksimālu sistēmas efektivitāti – 

pēdējie 10 mērķi sasniegti, sastādot tikai 10 plānus, t.i. ir iegūta 100% efektivitāte. Tās 

nozīmē, ka gadījumos sakņotas spriešana savu lomu sāk spēlēt tikai pie noteikta 

sasniegto mērķu skaita, jo gadījumu var izmantot tikai tad, kad sistēma sastopas ar 

identisku vai līdzīgu situāciju, kurā konkrētais gadījums var tikt pielietots, t.i., kamēr 

sistēma sastopas ar pilnīgi jaunām situācijām, uzkrātos gadījumus pielietos nevar.   

8. Pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem var secināt, ka: 

 nejauša darbību secības ģenerēšana nevar tikt izmantota par galveno plānošanas 

mehānismu, jo šādi radīti plāni satur pārāk daudz „lieku” darbību, t.i. sistēmas 

efektivitāte ir salīdzinoši zema. Tomēr, nejaušu plānu sastādīšana ļauj iegūt pilnīgi 

jaunu pieredzi iepriekš nepieredzētās situācijās, t.i. situācijās, par kurām sistēma 

nav zināšanu.  

 induktīvās un deduktīvās spriešanas kombinācija, nelietojot gadījumos sakņotu un 

asociatīvu spriešanu, nodrošina sistēmas adaptēšanos un mērķu sasniegšanu. 

Tomēr, sistēmā apstrādājamo zināšanu apjoms ir ievērojami lielāks, nekā tad, kad 

tiek izmantota asociatīvā spriešana. Tādēļ, izstrādājot praktiskas sistēmas, kurām ir 

pieejams mazs atmiņas apjoms, ir nepieciešams izmantot asociatīvo spriešanu, kas 

nodrošina ievērojamu apstrādājamo zināšanu daudzuma samazināšanu, kā arī 

sistēmas darbības efektivitātes palielināšanos.  

 asociatīvā spriešana palielina sistēmas darbības efektivitāti tikai tad, kad ir noteikts 

adekvāts vides līdzības faktors, t.i. tas nodrošina, ka divi situāciju apraksti tiek 

atzīti par līdzīgiem tad, kad ir līdzīgas tiem atbilstošās vides situācijas (reālās 

situācijas). Tas nozīmē, ka, izstrādājot praktiskas sistēmas un nosakot līdzības 
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faktora vērtību, ir rūpīgi jāpārdomā, kādi situāciju apraksti ir, un kādi nav atzīstami 

par līdzīgiem. 

 gadījumos sakņota spriešana ļauj ievērojami samazināt atrisinājuma (plāna, kas 

sasniedz mērķi) iegūšanai nepieciešamo laiku. Tomēr, efektīvai gadījumos 

sakņotas spriešanas izmantošanai praktiskos ielietojumos ir nepieciešams 

pietiekami ilgs apmācības laiks, kurā sistēma uzkrāj gadījumu aprakstus un to 

novērtējumus (ticamību). Eksperimentu rezultāti parāda, ka, piemēram, 10 mērķu 

ir par maz, lai sistēma varētu iegūt pietiekami daudz gadījumu aprakstu un to 

ticamības novērtējumus, bet 120 mērķi ir pietiekami, lai to paveiktu. Tas nozīmē, 

ka gadījumos sakņotai spriešanai praktiska jēga ir tikai tad, kad sistēmas 

apmācības laiks ir pietiekami ilgs.  
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7. SECINĀJUMI UN PIELIETOJUMS 

 

7.1 Darba teorētiskie rezultāti 

 

Darba izstrāde ļāvusi sasniegt šādus teorētiskos rezultātus: 

 Definēts sarežģītas vides termins un apkopotas sarežģītu vižu īpašības, uzsverot to 

ietekmi uz autonomu intelektuālu sistēmu, kas paredzēta darbībai šādās vidēs. 

Sarežģītas vides īpašības definētas, izmantojot sarežģītu sistēmu uzvedības 

īpašības – grūta prognozējamība, unikalitāte un tieksme saglabāt savu galveno 

procesu norisi, pretojoties ārējai iedarbībai.  

 Balstoties uz sarežģītu vižu īpašībām, definētas un pamatotas prasības pret 

autonomu intelektuālu sistēmu. Tās ietver: spēju uztver vidi un darboties tajā, 

izdarīt secīgus spriedumus, spriest asociatīvi, apmācīties, izmantot pieredzi pilnīgi 

jaunās un iepriekš nepieredzētās situācijās, uztvert notikumu secību, kā arī spēju 

būt mērķtiecīgai.  

 Pamatojoties uz definētajām prasībām pret autonomu intelektuālu sistēmu, veikta 

būtiskāko uz zināšanām balstītu un ciparu apstrādes tehniku īpašību analīze. 

Analīzes rezultāti ļauj secināt, ka neviena no aplūkotajām tehnikām atsevišķi 

nenodrošina visu nepieciešamo autonomas intelektuālas sistēmas funkcionalitāti, 

lai gan vairākas tehnikas kopā ļauj realizēt pilnu funkcionalitāti. No tā ir secināts, 

ka ir nepieciešama metode, kas nodrošina iespēju apvienot vairākas tehnikas tā, lai 

tiktu apmierinātas visas izvirzītās prasības. 

 Lai apmierinātu visas izvirzītās prasības pret autonomu intelektuālu sistēmu, ir 

analizētas hibrīdu intelektuālu sistēmu struktūras, kā arī to īpašību atbilstība 

izvirzītajām prasībām. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, secināts, ka visas 

vajadzīgās funkcijas var tikt realizētas, lietojot savstarpēji komunicējošu vai 

integrētu struktūru.  

 Būtiskākais teorētiskais rezultāts ir autonomas hibrīdas intelektuālas sistēmas 

struktūras izstrāde, kas pirmo reizi vienotā sistēmā kombinē induktīvas, 

deduktīvās, gadījumos sakņotas un asociatīvas spriešanas tehnikas. Integrējot 

minētās tehnikas vienotā sistēmā, ir panākta sistēmas atbilstība izvirzītajām 

prasībām, kā arī sasniegta augsta sistēmas elastība un spēja adaptēties sarežģītas 
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vides apstākļos. Darbā ir izanalizētas izstrādātās struktūras īpašības un to atbilstība 

izvirzītajām prasībām, uzsverot tās priekšrocības un trūkumus.  

 

7.2 Darba praktiskie rezultāti 

 

Darba izstrāde ļāvusi sasniegt šādus praktiskos rezultātus: 

 Izstrādātā hibrīdā struktūra spēj darboties un adaptēties, t.i. tā nodrošina vairāku 

plaši izmantotu spriešanas tehniku sadarbību vienotā sistēmā. Ir eksperimentāli 

pierādīta izstrādātās struktūras spēja apmācīties vidēs, kurās ir nejauša rakstura 

procesi, jeb t.s. grūti prognozējamās vidēs. 

 Izstrādātā hibrīdā struktūra spēj adaptēties un veiksmīgi darboties arī tad, ja 

zināšanu bāze ir pilnīgi tukša, t.i. struktūra nodrošina iespēju apmācīties no nulles 

(angliski bottom-up learning). Šī īpašība ir ļoti nozīmīga autonomu sistēmu 

gadījumā, kas var nokļūt situācijās, kuras vispār iepriekš nav pieredzētas.  

 Sistēmas struktūra paredz lietot zināšanu atspoguļošanas shēmu, kas savstarpēji 

saista likumus, gadījumus, situāciju aprakstus, un darbības, kā arī uztur kadru, 

plāna un mērķa aprakstus. Eksperimenti liecina, ka izstrādātais zināšanu 

atspoguļošanas veids ir pietiekami efektīvs un elastīgs, lai nodrošinātu vairāku 

spriešanas tehniku izmantošanu vienotā struktūrā. Piedāvātā zināšanu 

atspoguļošanas shēma ir ērta arī sistēmas pētniekam, vai lietotājam, jo zināšanu 

attēlošanai tiek izmantoti simboli, kas ir vienkārši interpretējami. Jāuzsver, ka 

zināšanu atspoguļošanas shēmas struktūra ir zināma pirms sistēmas darbības 

uzsākšanas, bet zināšanu vienību savstarpējo saistību izveido pati sistēma, 

balstoties uz savu pieredzi.  

 Pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem, var secināt, ka gadījumos sakņotas un 

asociatīvas spriešanas tehniku izmantošanai ir izšķiroša loma, ņemot vērā būtisku 

kopējā zināšanu apjoma samazinājumu un to mērķu skaitu, kas tika sasniegti 

salīdzinoši īsā sistēmas apmācības laikā (apmēram 1/3 daļa no visiem mērķiem).  

 Kā minēts iepriekš, piedāvātā struktūra, neskatoties uz realizācijas īpatnībām, 

neierobežo sistēmas izstrādātāju ar noteiktu specifisku mehānismu pielietojumu. 

Tādejādi to var piemērot kā konkrēta uzdevuma vajadzībām, tā arī to ir iespējams 

papildināt ar uzdevumam specifiskiem mehānismiem, piemēram, karti, noteiktu 
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procesu modeļiem, valodas atpazīšanas mehānismiem, u.tml. Tas ļauj paplašināt 

sistēmas funkcionalitāti, piemērojot to katra konkrēta uzdevuma prasībām. 

 Struktūra spēj strādāt tikai ar diskrētiem stāvokļiem un atbilstošām stāvokļu 

pārejām. Ja ir jāspriež par nepārtrauktiem procesiem, tad tas ir iespējams vienīgi, 

sadalot procesus diskrētos stāvokļos un stāvokļu pārejās. Tas ierobežo sistēmas 

pielietojumus. 

 Eksperimentu realizāciju apraksts liecina, ka mērķis tiek definēts tādās kategorijās, 

kuras ir tieši uztveramas, t.i. sistēmas mērķa stāvoklis tiek dots kā noteikts sensoru 

stāvoklis, kas jāsasniedz. Tas nozīmē, ka sistēma nespēj sasniegt mērķus jeb, 

precīzāk izsakoties, nespēj noteikt, vai mērķis ir sasniegts, abstraktu mērķu 

gadījumā, t.i. gadījumā, ja mērķis nav tiešs sensoru stāvokļa atspoguļojums. 

Piemēram, sasniegt stāvokli, kad sistēma atrodas blakus puķupodam. Ja puķupods 

ir tieši uztverams, tad sistēma spēj sasniegt mērķi, bet, ja puķupods atradīsies aiz 

plāna papīra, caur kuru sistēma to „neredz”, tad mērķa stāvokli sistēma nespēs 

noteikt.  

7.3 Pielietojums 

 

Pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem, kā arī uz sistēmas izstrādes laikā gūto praktisko 

pieredzi, var formulēt šādus galvenos piedāvātās struktūras pielietojumus: 

 

Autonomu robotu vadība 

 

Izstrādājot sistēmas struktūru, īpaša uzmanība tika pievērsta tieši šim praktiskās 

pielietošanas veidam, jo tas prasa gan tehnisko iekārtu, gan programmatūras sadarbību. 

Robotizētu sistēmu pielietojums pats par sevi ir interesants ar to, ka robotus bieži izmanto tur, 

kur cilvēka klātbūtne nav iespējama veselībai bīstamu apstākļu dēļ, ierobežotu tehnisko, vai 

finansiālu resursu dēļ, utt. 

Šādos robotu pielietojumos ir svarīga sadarbība starp cilvēku un robotu, lai nodrošinātu tā 

korektu vadību un darbības pārraudzību. Diemžēl dažādu iemeslu dēļ ne vienmēr ir iespējams 

nodrošināt kvalitatīvu sakaru kanālu. Piemēram, nosūtot zinātniskās zondes uz Saules 

sistēmas objektiem, ir jārēķinās ar signāla aizturi, kas var būtiski traucēt, vai pat nedot iespēju 

attālināti vadīt robotu tiešsaistes režīmā. Militāru konfliktu apstākļos var tikt izmantoti 

traucējoši radiosignāli, kas neļauj nosūtīt kvalitatīvus vadības signālus robotam. Līdzīgas 

situācijas var būt vulkānu izvirdumu laikā, vai negaisa laikā, kad ir novērojamas dažādas 
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magnētiskās un elektromagnētiskās anomālijas. Citās situācijās par traucēkli var būt 

tehniskās, vai finansiālās iespējas nodrošināt kvalitatīvus un nepārtrauktus sakarus.  

Tādēļ ir būtiski, lai saskaņā ar lietotāja formulētu mērķi robots spētu darboties autonomi. 

Tas ļauj izmantot sakaru kanālu tikai īslaicīgiem komunikāciju seansiem, kuru laikā sistēma 

spēj saņemt jaunu mērķu datus un nosūtīt sava stāvokļa datus, tādejādi samazinot kvalitatīvu 

un nepārtrauktu sakaru nepieciešamību. Pārējā laikā sistēma darbojas autonomi.  

Piedāvātā struktūra spēj nodrošināt sistēmai zināmu autonomiju un darbības elastību, kā 

arī spēju apmācīties neparedzētos apstākļos. Bez tam jāuzsver, ka piedāvātā struktūra ir 

izveidota kā kodols autonomai intelektuālai sistēmai. Tādēļ, lai nodrošinātu sistēmas 

pilnvērtīgu darbību, šo struktūru var papildināt ar katram konkrētam uzdevumam specifiskiem 

mehānismiem, vai modeļiem, piemēram, karti, procesu aprakstiem, u.tml., kas izmantojami, 

lai gūtu papildus informāciju par vidi, vai pašu sistēmu. Izstrādātās struktūras funkcionalitāte 

ir salīdzināta ar vairākos literatūras avotos [74, 75, 76, 77, 78, 79, 80] minēto robotu 

funkcionalitāti. Būtiskākā atšķirība ir tā, ka šajā darbā izstrādātā struktūra spēj realizēt 

apmācību no nulles, vienlaicīgi ļaujot iebūvēt sākotnējās zināšanas likumu un gadījumu 

aprakstu veidā. Turpretī aplūkoto robotu arhitektūras paredz jau iepriekš aprakstītu gadījumu 

(uzvedības šablonu) novērtēšanu konkrētā situācijā. Tādejādi to adaptēšanās spējas ir 

ierobežotas.  

Tomēr, lai praktiski izmantotu izstrādāto sistēmu, ir nepieciešams koriģēt kadru 

mehānismu tā, lai ļautu induktīvās spriešanas modulim ģenerēt likumus, kuri spēj aprakstīt 

ilgākus laika posmus. Darba ietvaros izstrādātā robotizētā sistēma apstrādā tikai intervālus ar 

garumu 1. Tā, piemēram, ir 5 kadri, 1. – 4. apraksta to, ka nekas nemainās, bet 5. apraksta 

kādu vides notikumu. No šiem kadriem tiek iegūti likumi, kas ietver pāreju no 4. uz 5. kadru, 

kā arī pāreju no 3. uz 4. kadru. Bet, tā kā 3. kadrs un 4. kadrs ir vienādi, iegūtās 

likumsakarības būs pretrunīgas. Citiem vārdiem sakot, tā kā 3. un 4. kadri ir vienādi, tad tos 

var aizvietot ar kādu citu simbolu, piemēram, „A”. Tādejādi tiek iegūtas divas likumsakarības 

– „A seko A” un „A seko 5.”, kuras ir savstarpēji pretrunīgas. 

Darba ietvaros izstrādātā robotizētā sistēma daļēji novērš šo problēmu, ļaujot likumu 

novērtējumiem diferencēties sistēmas darbības laikā, jo likumu novērtējumi pēc katra 

pielietojuma tiek atjaunināti. Tādēļ, pēc zināma laika to likumu novērtējumi, kas precīzi 

apraksta vidi, kļūs lielāki nekā to likumu, kuri neprecīzi apraksta vidi, novērtējumiem. 

Prioritāte tiek dota likumiem ar augstāku ticamību, taču tas prasa papildus apmācības laiku. 

Efektīvāk būtu nepieļaut šādu situāciju rašanos. Minētais attiecas gan uz praktiskiem 

pielietojumiem, gan uz pētījumiem nākotnē.  
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Diagnostikas uzdevumi 

 

Diagnostikas uzdevumos ir svarīgi noteikt diagnosticējamās sistēmas stāvokli, vai 

stāvokļa iestāšanās cēloņus, izmantojot pieejamo informāciju par sistēmu, piemēram, 

mēraparātu rādījumus, lietotāja, vai eksperta sniegtu informāciju, u.tml. Diagnostikas 

uzdevumos ļoti svarīga ir pieredze, jo sevišķi tādos uzdevumos, kuros diagnostiku nav 

iespējams veikt, izmantojot tikai matemātiskus modeļus, t.i. ir nepieciešama cilvēka 

ekspertīze jeb pieredze. Darbā piedāvātā struktūra, tā kā tā ir mākslīgi radīta, nespēj sasniegt 

cilvēkam raksturīgu elastību un spēju adaptēties, kā arī imitēt cilvēkam-ekspertam raksturīgu 

domāšanas veidu un saturu. Tomēr neskatoties uz to, sistēma dod iespēju izmantot eksperta 

zināšanas, jo deduktīvās spriešanas mehānisms darbojas līdzīgi kā ekspertu sistēmām. Tādēļ 

darbā izstrādātā struktūra var dot jaunas papildus iespējas tradicionālajām diagnostikas 

ekspertu sistēmām. Ja struktūru aprīko ar atbilstošu zināšanu redaktoru un skaidrojošo 

komponenti, tad to iespējams izmantot, kombinējot tās spējas izmantot eksperta zināšanas un 

apmācīties, t.i. iegūt pieredzi, kuras nav ekspertam. Piemēram, pirms sistēmas ekspluatācijas 

uzsākšanas no eksperta iespējams iegūt pieredzi un iebūvēt to sistēmā kā likumus, situāciju 

aprakstus, gadījumus, u.tml. Sistēmai darbojoties, tā spēj uzkrāt savu pieredzi (uzkrāt 

gadījumu aprakstus, situāciju aprakstus, kā arī apmācīties un iegūt likumus, kas apraksta 

saistību starp konkrētām situācijām un to cēloņiem), tādejādi paplašinot sistēmas spējas 

diagnosticēt konkrētas situācijas. Spēja plānot sniedz iespēju vadīt diagnosticējamo sistēmu 

tā, lai tā pēc iespējas ātrāk atgrieztos normālā (tāds darbības režīms, kuru sistēmas izstrādātājs 

uzskata par pareizu) darbības režīmā.  

Tādejādi struktūru var izmantot kā sarežģītu sistēmu vadības mehānisma sastāvdaļu, kas 

sistēmas darbības laikā apmācās. Kamēr sistēma darbojas normālā režīmā, to iespējams vadīt, 

izmantojot precīzus matemātiskus, u.c. vadības modeļus. Avārijas, vai modeļos neparedzētās 

situācijās var tikt izmantota piedāvātā struktūra, kas pārņem vadību, lai diagnosticētu radušos 

situāciju un atgrieztu sistēmu normālā darbības režīmā. Papildus tam, sistēma katrā savas 

darbības laikā apmācās un saglabā iegūto pieredzi, tādejādi kļūstot par “īstu ekspertu”.  
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7.4 Turpmākajos pētījumos risināmās problēmas 

 

Darba autors, izstrādājot robotizētu sistēmu un veicot ar to eksperimentus, saskata darba 

tālākās pilnveidošanas iespējas, kas ļauj formulēt vairākus turpmāko pētījumu virzienus. 

Galvenie no tiem ir šādi:  

 Izpētīt iespēju pārstrukturēt kadru mehānismu un pielāgot spriešanas mehānismus tā, lai 

sistēma spētu spriest par garākiem laika periodiem. Ideālā gadījumā ir jāsasniedz tāda 

elastība, lai sistēma, līdzīgi kā to dara cilvēks, vienlīdz labi spētu spriest par jebkura 

garuma laika intervāliem un tajos notiekošajiem procesiem. Sistēmai tas nodrošinātu spēju 

plānot darbības ilgākam laika periodam, kā arī izvairīties no likumu pretrunīguma. 

 Darbā piedāvātā struktūra apvieno vairākas spriešanas tehnikas, kuras var tikt realizētas, 

izmantojot dažādas metodes. Tas nozīmē, ka praktiski iespējams realizēt atšķirīgiem 

mērķiem paredzētas sistēmas, izmantojot dažādas metodes spriešanas tehniku realizēšanai. 

Ir nepieciešams veikt plašākus pētījumus par iespējām kombinēt citas spriešanas tehniku 

realizācijas, vai citus algoritmus, lai iegūtu zināšanas par to sadarbības īpatnībām un 

praktiskas izmantošanas iespējām. Īpaša uzmanība jāvelta nelineāru apmācības kopu 

apstrādei induktīvās spriešanas mehānismā.  

 Ir jāizpēta iespēja papildināt struktūru ar specifiskiem modeļiem, kas ļautu spriest par 

lietām, kuras nav tieši uztveramas ar sensoru palīdzību. Tādejādi, tiktu paplašinātas mērķa 

uzdošanas iespējas, kā arī pieaugtu sistēmas autonomija un elastība. Kā vienu no 

pirmajiem modeļiem varētu aplūkot kartes (ĢIS – ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) 

izmantošanu, padarot sistēmas navigāciju elastīgāku. Ir jāpēta gatavas un “tukšas” kartes 

izmantošanas īpatnības, kas, sistēmai apmācoties, tiek pakāpeniski aizpildīta. Kartes 

izmantošana ļautu paplašināt sistēmas orientēšanās spējas, izmantojot vizuālus 

novērojumus, nevis  tikai pārvietojuma sensoru datus, kā tas ir realizēts promocijas darbā. 

Tas ļautu izvairīties no navigācijas kļūdām ilgākā laika periodā (jo ilgāk sistēma tiek 

ekspluatēta bez atrašanās vietas aktualizācijas un precizēšanas, izmantojot kādu globālu 

koordinātu sistēmu, jo lielāka pašreizējās atrašanās vietas kļūda [72]).  

 Ir nepieciešams izpētīt struktūras darbību kombinācijā ar sarežģītākiem sensoriem – 

piemēram, stereo redzes sensoriem, globālās pozicionēšanas sensoriem (angļu val. global 

positioning system - GPS), u.c., lai noteiktu struktūras spēju apstrādāt sarežģītus sensoru 

datus, kas saistīti ar ievērojamu apstrādājamo zināšanu apjoma pieaugumu.  
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 Aplūkojot sistēmas arhitektūru, var redzēt, ka spriešanas mehānismi darbojas asinhroni, 

t.i. to darbība nav savstarpēji koordinēta. Darbību regulē vadības mehānisms, kas izsauc 

kādu no spriešanas mehānismiem. Tas ļauj katru no spriešanas tehnikām realizēt kā 

atsevišķu procesu un kopējo sistēmas slodzi sadalīt pa vairākām tehniskām iekārtām – 

procesoriem, tādejādi nodrošinot to paralēlu darbību. Šāds risinājums ļautu samazināt 

plānošanai nepieciešamo laiku. Turpmākajos pētījumos jānoskaidro struktūrā izmantoto 

spriešanas mehānismu  paralēlas darbības iespējas un efektivitāte, salīdzinot ar darbā 

izstrādātās sistēmas efektivitāti.  
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